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Ibilbide motz bat, plan gastronomiko
bat, itsasoan paseo bat, %100
Basque den jarduera bat... Zer gura
duzu egin? Bikotekidearekin, taldean,
familian... Gustu guztietarako ideiak
ditugu! Aste Santuan ezagut ezazu
Euskadi, esperientzia baten bitartez.
Oroitzapen ezin hobea utziko dizun
bizipena izango da!

San Juan Gaztelugatxekoa. Itsasontzian ibilbidea
San Juan Gaztelugatxekoa leku ahaztezin horietako bat den zalantzarik ez dago. Kantauriar
kostaldean, euskal kostaldearen labar batean kokatua, Gaztelugatxeko irlatxoa mistizismoz
eta magiaz beteriko lekua da. Lehorretik ikusita leku ederra bada, zer esanik ez itsasotik!
Bermeon hasi eta kantauriar kostaldean zehar, itsas ibilbide bat ematea proposatzen
dizugu. Behin Matxitxako lurmuturra utzi ostean, Gaztelugatxeko irla parez pare azaltzen
zaigu. Itsasontzitik San Juan Gaztelugatxeren edertasuna ikusi ahal izango duzu!
Aste Santua
(22.03 eta 23.03 / 18:00) - (24.03, 25.03, 26.03 eta 27.03 / 13:15 eta 18:00) (28.03 / 13:15)
Apirilean, maiatzean, ekainean eta irailean: zapatuan 18:00etan
Uztailean eta abuztuan: ostegunean (12:00etan), zapatuan eta domekan (18:00etan)

Euskal Pilota eta itsasoa
100 urte baino gehiago dituen Bermeoko frontoi ikusgarria
marinel-herri honen portuan bertan dago. Izan ere, euskal
pilota, euskal jokoa antonomasiaz, arrantzaleen aisialdian
ezinbesteko jarduera zen. Esperientzia honek arrantzaleen
mundura gerturatuko gaitu, kantauriar kostaldeko herririk
enblematikoetako batean, Bermeon. Gainera, arrantzaleen
eta euskal pilotaren arteko harreman estuarengatik,  gidari
profesional baten laguntzarekin, kirol honen modalitateak
ezagutzeko eta praktikatzeko aukera izango dugu, bi
pilotari profesionalen laguntzarekin. Bisita honi ezin
amaiera eman Bermeoko kontserba-fabrika tipiko bat
bisitatu eta eskualdeko txakolin fresko bat dastatu gabe.
• Hegaluze itsasontzian Bermeo eta Elantxobe arteko
paseo gidatua.
• Bermeoko frontoian bisita gidatua (bi pilotarirekin eta
gidari batekin)
• Kontserba-fabrika batera bisita, bertako produktuak
eta txakolina dastatuta.
Aste Santuan (22.03, 23.03, 28.03)
Apiriletik urrira (zapatuan eta domekan / 11:00)
Uztailean eta abuztuan (martitzenean,
barikuan, zapatuan eta domekan / 11:00)

Aste Santu honetan (baita aste bukaera honetan) ezagut
ezazu Euskadi esperientzia ahaztezin baten bitartez!
Informazio gehiago euskaditurismo.eus eta
viajesporeuskadi.es webguneetan.
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Lanbide Heziketaren eskaintza
eta balioak Goiaz azokan
Martxoaren 15ean eta 16an bisita gidatuak, tailerrak, eta abar izango dira
19 ikastetxek eta hainbat erakundek jarriko dituzte informazio mahaiak
ubane madera | debagoiena

Arrasateko Kulturateko klaustroan jarriko dute Lanbide Heziketako eskualdeko eskaintza osoa
batzen duen azoka: Goiaz. Debagoieneko Mankomunitateak antolatuta, zortzigarren edizioa duen
honetan, Lanbide Heziketak lanerako eskaintzen dituen aukerak
eta heziketa mota horren baliagarritasuna erakusteko, bisita
gidatuak, tailerrak, erakusketak…
dituen bi eguneko erakusleiho
erraldoia da Goiaz.
Martitzenean zabalduko ditu
ateak –09:30-13:30 eta 16:00-19:00–
, eta eguazten eguerdian itxi –09:30-

Sei arrazoi
lanbide heziketa
ikasteko
1: Debagoienean kalitatezko zazpi
ikastetxe ditugulako.
2: Titulazio eskaintza zabala
dugulako: 11 familia profesional, 13
erdi mailakoak eta 19 goi mailakoak.
3: Bi urtean lanerako prestatzen
zaituztelako.
4: 10 ikasleetatik 7 lanean hasiten
direlako Debagoienean LH ikasi
ondoren.
5: Eginez ikasten delako: metodologia
praktikoa lantzen da eta enpresetan
praktikak bideratzen dira eta Dual
sistema erabiltzen da: lana eta
esperientzia uztartuz.
6: Debagoieneko lan-merkatuak maila
horretako teknikariak behar dituelako.
Iturria: debagoieneko mankomunitatea

13:30–. Dagoeneko 15-18 urteko
300 ikasleren interesa erakarri
du ekimenak. "Martxoaren 15ean
joango dira 180 ikasle eta martxoaren 16an, 120 ikasle; ikastetxeetatik joango dira, DBHkoak
eta Batxilergokoak. HHItik ere
joango dira –Helduen Heziketa
Iraunkorra–, Lanbide Heziketako
beste batzuk hitzaldiak entzutera
joango dira, eta Mankomunitateko orientazio zerbitzutik beste 30
bat langabe bertaratuko dira",
zehaztu du Amaia Irizarrek, Mankomunitateko enplegu teknikariak.

Zentro guztiak eta beste
Izan ere, azokak ateak zabalik
izango ditu lanerako prestakuntzarekin interesa duen edozeinendako, ikasle izan edo ez. Eta
antolatutako ekintzak helburu
horrekin pentsatutakoak dira.
Hori horrela, aukera egongo da
eskualdean Lanbide Heziketa
lantzen duten zentro guztien –zazpi– eskaintza bisita gidatu bitartez ezagutzeko. Prestakuntzarekin
lotutako bestelakoen eskaintzen
berri jakiteko ere bai: Helduen
Heziketa Iraunkorra, oinarrizko
lanbide hastapenekoak, Bastida
eta Ikasi akademienak; Bizikasirena eta Heziplus webgune berriarena, zuzenean lanera begira
dauden erakundeenak: Lanbide
eta Eures –lanbide zerbitzuen
Europako sarea–; eskualdeko udalena eta Mankomunitateko Garapen Agentziarena berarena. Eta,
adibidez, enpleguarekin lotutako
esperientzia praktikoen berri
emango dute, gurasoei zuzendutako eskaintza berezitua izango

da, lana bilatzen laguntzeko tailerrak, ikasleen esperientziak…
–egitaraua ondoko taulan–.

Aukera ona
Azokaren garrantzia eta praktikotasuna nabarmendu ditu Mankomunitateko ordezkariak: "Antolatzen hasi ginen, ze eskualdean
eskaintza zabala dago Lanbide
Heziketarekin lotuta, eta enpresek
teknikariak behar dituzte, maila
horretako langileak behar dituzte,
sektore desberdinetako Lanbide
Heziketa eskaintza daukagu, laneratzea ona da…".
Baieztapen hori sendotzeko,

Egitaraua
martxoak 15, martitzena
09:30 Ekintzailetasuna, ideietatik ekintzara.
11:00 Reputacion digital: ¿Quien eres en Internet?
17:30 3. Nineu Bideo Curriculum lehiaketako sari banaketa.
Lan bilaketarako tailerrak:
10:00 ¿Que me puede diferenciar del resto en la busqueda de empleo?
16:30 ¡No encuentro nada! ¿Que puedo hacer?
Gurasoentzat:
18:00 bisita gidatua, Lanbide Heziketa ezagutzeko
18:30 Solasaldia: Zein da nire seme-alabentzat bide profesional
onena? Seme-alaben aukeraketa, gurasoentzako erronka.
martxoak 16, eguaztena
11:00 Hemen eta han aurkitu lana: Europako aukerak Baliabide eta
programa zaparrada.

"Lanera begira
antolatutako ekimena da,
ez ikasleendako bakarrik"
nei ikasketak egitera; Helduen Heziketa Iraunkorrekoendako ere interesgarria
da. Langabeei dagokienez, berriz, askotan, lan gabe egoteko arrazoietako bat
izaten da ez dutela prestakuntzarik, eta
horregatik inportantea pentsatzen zaigu gonbidatzea eurak ere bai, begiak
apur bat zabal ditzaten, ze lan bila dabiltzan askok esaten dute: "Baina nik lana
gura dut, ez formazioa". Baina prestakuntza batere izan ezean…
Bestalde, gurasoei zuzendutako
eskaintza ere iragarri duzue; kolektibo horri garrantzia ematen diozue…

Epeleren
etorkizunaz
galdetu diote
Elkorori
U.M. | debagoiena

Hiru galdera dituen dokumentua entregatu dio Debagoiena
Eredu, Zabortegirik Ez! plataformak Debagoieneko Mankomunitateko presidente Unai
Elkorori oraingo astean: ea
Gipuzkoako Hondakinen Kontsorzioan –GHK– landu den
Gipuzkoako zaborrak Epelera
ekartzearen gaia; ea Mankomunitateak jaso duen horretarako eskaririk GHKren eskutik, eta, eskaera jaso bada, zein
den Elkororen jarrera edo zein
izango den haren jarrera eskaera jasotzen duenean.
Plataformako ordezkariek
Mankomunitatearen egoitzan
entregatu dute dokumentua,
adierazita duten kezkek sortzen
dizkieten "galderei bide ematera" joan direla eta nahiko
luketela "epe laburrean" erantzunen bat jasotzea. Salatzen
dute "komunikabideetan adierazpenak egon egon izan diren
arren, (…) GHK-ko Foru Aldundiko ordezkariak direnen ahotik soilik" entzun dituztela.
Baina "Debagoieneko Mankomunitateak ere GHKn hiru
ordezkari dituen eta azken
erabakia berea den unetik"
zuzentzen direla Mankomunitateko presidentearengana.
Erantzunak jasotzeko, posta elektroniko helbidea eman,
eta bilerarako prestutasuna
erakutsi dute.

Erantzuna, datorren astean
Debagoieneko Mankomunitateko presidente Unai Elkorok
Goienari jakinarazi dio hurrengo astean erantzungo diola
plataformari.

09:00 Lanbide Heziketa, primerako aukera: Dual, Ethazi eta Erasmus +

amaia irizar | mankomunitateko enplegu teknikaria

Lanbide Heziketaren baitan dagoen
eskaintza, hasiera batean, ikasleekin
eta, ondorioz, gazteekin lotzen den arren,
helduendako interesgarria ere badela
azpimarratu du Amaia Irizarrek.
Azoka ez da ikasleendako bakarrik,
ezta?
Ez. Adinak ez du mugarik: ikastetxeetan
galdetuta, diote Lanbide Heziketaren
ziklo askotan aldatu egin dela ikasleen
profila: lan gabe geratu direnak –Fagorreko asko ikasten hasi dira–; enpresek
eurek ere langileak-eta prestatzeko
exijitu egiten diete ikasketarik ez dute-

urteetako esperientziak erakutsitakoa partekatu du: "Badaude kasu
asko ze ikasi oso argi izan ez, eta
Lanbide Heziketako titulazio batekin hasi ondoren unibertsitatean
bukatu dutenenak; edo DBHn emaitza onak eskuratu ez edo sistema
hori gustatu ez… eta hasten dira
erdi mailako ziklo bat egiten, gustatzen zaie aukeratu duten alorra
eta pasatzen dira goi mailakora,
unibertsitatera… Eta alderantzizko kasuak ere badaude: unibertsitatean hasi, adibidez Arkitektura
ikasten, baina gustura ez, eta bukatzen dute egiten eraikuntza arloko zikloa Lanbide Heziketan".
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ubane madera

Bai; bisita gidatua zein solasaldia dira
ikasketak aukeratzeko sasoian dauden
seme-alabak dituzten gurasoendako.
Gako batzuk emango dira: aukeratze
prozesuan laguntzeko zer izan kontuan…

Eta gurasoen zalantzak eta kezkak
konpartitzea da ondorengo helburua.
Askotan, ikusten dugu gurasoak tematu egiten direla euren seme-alabek ikas
dezaten eurek gura dutena eta ez
seme-alabek eurek gura dutena; edo
Lanbide Heziketa ez dute ezagutzen,
edo nahiago dute euren seme-alabak
unibertsitatera joatea… Gurasoek informazio egokia izaten ahaleginduko gara.
Gomendioren bat egingo zenuke
azokara begira?
Bisita egiteko; ez dela ikasleei bakarrik
zuzendutako ekintza, baizik eta prestakuntzarekin, lanera begira antolatutako ekintza da. Aukera ona da, ze
bertan egongo dira eskualde mailako
prestakuntzarekin eta enpleguarekin
lotutako erakunde gehienak, eta askotan tokatu daiteke bisitarien interesekoa den zerbait. Gure leloa da: Formazioa, lanerako zure aukera. Uste
dugu egokia dela, ekimenaren oinarria
ere badelako.

Ordainduren eta
Eskuraturen demanda
tramitera onartuta
Bergarako Lehen Auzialdiko
Epaitegiak Fagor Etxetresnen
eta Edesaren itxieraren ondorioz kaltetutakoen demanda
tramitera onartu du. Abenduaren 2an jarri zuten demanda Ordaindu eta Eskuratu
elkarteek, Mondragon Korporazioari 48 milioi euroko kalte-ordaina erreklamatuz, ia
bi mila kalteturen izenean.
Korporazioari leporatzen
diote ekarpen boluntario, merkataritza-mailegu eta itzulketa gisa kobratzeko zuten dirua
kinkan zeuden kooperatibetan
mantentzea bideratzeko informazioa eman zietela. Uste
dute kooperatibisten konfiantzaz baliatu zela korporazioa.
Auzi-jartzaileek pozarren
hartu dute albistea, adieraziz
"pixkanaka-pixkanaka≠ bada
ere", aurrera doazela euren
eskaerak.
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Huheziko kapera jendez gainezka egon zen atzo, eguena, taula gainean Euskal Herriko bost alkatek egindako mahai-ingurua jarraitzen. |

jagoba domingo

Hiriak euskararendako gakoa
direla esan dute alkateek
Euskal Herriko bost alkatek euskararen gainean hitz egin zuten
Ezagutzak aurrera egin du, baina erabilerak ez hainbeste, haien esanetan
leire kortabarria | eskoriatza

Euskara normal erabiltzea hiriburuetan, bereziki orain arte
euskararen presentzia nahi baino txikiagoa izan den horietan:
horra hor Hego Euskal Herriko
lau hiriburuetako eta Mauleko
alkateek eguen iluntzean MUko
Huhezi fakultatean egindako Euskal Herriko hiriburuetako alkateen Euskararekiko harremana
eta etorkizuneko erronkak izeneko mahai-inguruan plazaratu
zuten mezua.
Mahai-inguru historikoa izan
da Huheziko Euskara Batzordeak
antolatu zuena, lehenengo aldiz
Hego Euskal Herriko lau hiriburuetako eta Iparraldeko bateko
alkateak euskal hiztunak direla
aprobetxatuta.

arloa aztertzeko" ere. Bilbon,
80.000 euskal hiztun daudela esan
zuen: "Bide luzea daukagu, baina
ez gaude hasieran". Azken 10
urteotan, "denon artean", administrazioaren eta gizartearen
artean, "izugarrizko aurrerapausoa" eman duela azpimarratu
zuen: "Erronka nagusia da euskararen ezagutzatik erabilpenera ibiltzea". Udalak 10 ardatzeko
euskalduntze plangintza diseinatu zuen eta 9. pausoan daudela
esan zuen.
Joseba Asironek begirada
atzera bota zuen Iruñeko ibilbide
politikoa eta euskararen egoera
eskutik joan direla azalduz: "Eskuina agintean egon den bitartean,
euskararendako trabak ipini ditu".
2011n, euskaldun aktibo eta pasi-

esanak

"Unibertsitatea
plaza ezin hobea
da euskararen
gaineko
egitasmoak
agertzeko"
bixente atxa | mu-ko errektorea

boen kopuruak bikoiztu egin
direla azaldu zuen: "Biztanleriaren %22a euskalduna da; guretzat,
datu onak dira, euskararen gorakada nabarmena delako, baina

Hiri guztietan aurrerapausoak
Aurkezpenean, Euskara Batzordeko kide Asier Irizarrek azpimarratu zuen "euskara balioan"
jartzea zela helburua. MUko
errektore Bixente Atxak esan
zuen "harro" zegoela erakundea
lau alkateok eta Mauleko auzapezak gonbidapena onartu zutelako, unibertsitatea euskararendako "plaza bikaina" delako.
Euskara eta hiriaren gaia
planteatu zuen segidan Nekane
Goikoetxea moderatzaileak. Juan
Mari Aburtok esan zuenez, "hiriak
garapenerako leku egokiak" izango dira, eta baita "euskararen

Ikusmin handia
jardunaldi
historikoak
50 urtean lehenengoz eman den
konjuntzioak eta mahai-inguruak
bailarako alkateak, Euskal Herri
osoko komunikabideak,
euskalgintzako eragileak, MUko
irakasle eta arduradunak... batu
zituen Huhezin. Entzuleen
izen-emate zerrenda egon zen eta
aparkalekuak ere neurtuta zeuden.

Ezagun ugari adi entzuten. |

j.d.

hori erabilpenera eramaten duzunean gauzak asko aldatzen dira",
onartu zuen. "Euskarari prestigioa
eman" behar zaiola esan zuen,
eta horretan dagoela Udala. "Asko
hobetu beharra dago".
Etxebestek Frantziaren zentralismoaren ikuspuntutik azaldu
zuen frantsesaren nagusitasuna,
hango Konstituzioak hala ezartzen
baitu. Alderdi pertsonaletik jo
zuen euskararen egoera azaltzeko:
"Nik euskara maite dut, baina
aita-amek ez dute ulertzen". "Azken
10 urteotan berreskuratzen ari da
Iparraldean euskara, bai gizartean
eta bai hautetsiek ere", gaineratu
zuen, eta haurren %10ek D ereduan ikasten dutela. Euskaldunon
batasunari dei egin zion Iparraldean euskarak aurrera egiteko.
Eneko Goiak "harrotasunez"
errepikatu zuen Donostia dela
hiriburu euskaldunena: erabat
euskaldunak, %40; kuasi-euskaldunak, %10. "Denok erronka parekoa dugu: erabilera da gure kasuan
ere erronka nagusietako bat".
Goia "sinistuta" dago "ingurune
urbanoan duela euskarak bere
etorkizuna, hiriok izugarrizko
papera dutela". Hizkuntza sistemaren "fededun peto-petoa" aitortu zuen bere burua: "Euskara
berreskuratzeko oinarria da".
Urtasunen esanetan, "hiriak
estatuak baino boteretsuagoak
izango dira XXI. mendean", eta
haien rol estrategikoa nabarmen-

fitxa biografikoa
juan mari aburto
BILBOKO ALKATEA (1961).
Enplegu sailburu izan zen iaz arte.
Gobernua: 1991n hasi zen
Jaurlaritzan lanean, Atutxaren ondoan.
Karguak: Bizkaiko Foru Aldundian
kargu garrantzitsuak izan ditu.
gorka urtaran
GASTEIZKO ALKATEA (1973).
EAJko afiliatua 1994tik.
Aurrekariak: Ama, M. Jesus
Agirre, Cuerdaren ondokoa izan zen.
Zinegotzi: Soziologoa da
ikasketaz, eta zinegotzi 2011tik.
eneko goia
DONOSTIAKO ALKATEA (1971).
EAJ eta PSEren botoekin alkate.
Politika: Legebiltzarkide eta Bide
Azpiegitura diputatu izandakoa da.
Zuzenbidea: Europako
Batasuneko zuzenbidean aditua da.
JOSEBA ASIRON
IRUÑEKO ALKATEA (1962).
Euskal Herria Bilduko alkatea.
Historialaria: Nafarroako
Unibertsitatean egin zuen doktoretza.
Historia egiten: Iruñeko
lehenengo alkate abertzalea da.
MIxEL ETxEBESTe
MAULEKO ALKATEA (1961).
Agir Ensemblerekin 2. agintaldia du.
Luzaroan: 2008a ezkero da
Mauleko alkate.
Lanbidea: Enpresaburua eta
Artzainak taldeko kidea da.

du zuen: "Euskararen etorkizuna
definituko da hirietan". Gasteizen,
euskarak aurrera egin duela –orain
20 urte euskararen aurkako jarrerak zeudela esan zuen– baina
"erabilera ezagutzarekin bat ez"
datorrela onartu zuen. Alkate
gisako lehen neurria "euskaraz
egitea" izan zuela esan zuen.
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juan mari aburto
bilboko alkatea

joseba asiron
iruñeako alkatea

Mixel etxebeste
mauleko auzapeza

eneko goia
donostiako alkatea

gorka urtaran
gasteizko alkatea

"Alkateok eredu izan
behar dugu baita arlo
linguistikoan ere"

"Nire eguneroko
hizkuntza naturala
euskara da"

"Zuberotar gehienek
ikusten dute euskara
begirunez"

"Nire lanean,
euskararen txipa beti
piztuta daukat"

"Euskara ikastea
plazera izan da
niretako"

"Amak trakets egiten zuen
euskara eta aita erdalduna
zen. Nire ama hizkuntza
euskara izan zen, baina
eskolan hasi nintzenean, ia-ia
galdu egin nuen. Lasalle
ikastetxean, gero,
errekuperatzen hasi ginen.
Unibertsitatean, errekreoetan,
euskara ikasten nuen, eta
Bizkaiko Foru Aldundian
funtzionario hasi nintzenean,
hartu nuen konpromisoa
euskararekin. Abertzalea naiz
eta uste dut gure hizkuntza
maite behar dudala eta nire
hizkuntza erabili behar dudala.
Horrexegatik alfabetatu
nintzen momentu horretatik,
nahiz eta gaur egun ere
erraztasun handiagoa
daukadan, batez ere gai
teknikoetan, gaztelaniaz
egiteko. Alkateok, azkenean,
bakoitza bere arloan
behintzat, eredu izan behar
dugu, baita arlo linguistikoan
ere, eta adibide hori ematea
oso-oso garrantzitsua da. Nik
zorte handia izan dut".

"Gazte-gaztetatik izan zen
nire helburu bat
euskalduntzea, eta hiru urte
eman nituen horretara; harro
nago horretaz. Zertxobait
banekien txikitatik. Aita
baztandarra nuen,
Elizondokoa, eta bere patua
euskalduna izatea zen, baina
patu hori hautsi zen gerra
zibila piztu zelako eta ezin
izan zuelako euskara ikasi.
Baina aitak seme-alaboi
euskararen pozoia sartu zigun.
Gaur bere iloba guztiak
euskaldunak dira, eta
seme-alaba guztiak ere bai.
Bestalde, 24 urtez izan naiz
irakasle; nire bizitzako ordu
gehien euskaraz dira; hala ere,
autokritika ere egin behar dut:
nire idatzi zientifikoak ia beti
erdaraz izan dira. Orain,
alkatetzan, euskara
inkorporatu dut lanera ere,
belaunaldi bateko
parentesiarekin. Nik neuk,
heldua nintzela ikasi arren,
orain nire egunerokoaren
hizkuntza naturala da".

"Ni ez naiz euskaldun berria.
Nire aita-amek euskaraz hitz
egiten bazuten, euskara
debekatua zegoen eta debeku
horrek bazuen eragin bat. Nire
bi anaiak ildo horretan sortu
dira eta gu hazi ginenean
esaten ziguten euskara ez zela
geroa, frantsesa baizik.
Gerora, ordea, Zuberoko
ikastolako lehendakari izan
naiz. Maule da Zuberoako
hiriburua, eta Maulek ez
bazuen euskararen alde egiten
Zuberoak ere ez. Orain Maulek
indarra egiten du Zuberoa
euskaldun izan dadin;
biztanleen %25ek euskaraz
egiten dutela diote;
Iparraldeko hiru euskalkietatik
ahulena da zuberotarra. Ni
abertzale naiz; Zuberoan
badira abertzale ez direnak
baina euskara gogoz maite
dutenak. Baserri guneetan eta
kostaldean euskaldun gehiago
daude; hirietan, gutxiago.
Orain jende arteak hartzen du
euskara begirunez eta
positiboki".

"Ni naiz donostiar
prototipikoa; ama Donostian
jaioa zen, baina aitak ez zuen
etxean euskaraz egiteko
aukerarik izan. Nire amak
berreskuratu zuen euskara 20
eta piku urterekin, eta etxean
oso garbi zeukaten
seme-alabek euskaraz jakin
behar zutela; beraz, nik ez
nuen erabakirik hartu, eta
ikastolara sartu ninduten
oraindik legezkoak ez
zirenean. Gurasoek erakutsi
zidaten bi gauza: ez dago
euskararik gabeko Euskal
Herririk, eta euskara izango
dela gu hari eusteko gai
bagara. Orduan, erabakiak
hartzen dituzu: karrera bukatu
nuen %54 baino gehiago
euskaraz ikasi izanda. Nire
hiru seme-alabak, noski,
euskaldunak dira. Eta nire
lanak duen garrantziaz
jabetuta nago; gaur, ekitaldi
baten, lehenengo hitzak
euskaraz egin ditut, eta
bigarrenak, ingelesez.
Euskararen txipa beti daukat".

"Egoera sozio-linguistikoa,
Gasteizen, Donostiakoaren
oso desberdina zen.
Aita-amak abertzaleak ziren
baina amak ez zuen euskara
menderatzen. Amama
Otxandiokoa zen eta bazekien
euskaraz. Familia abertzalekoa
naiz baina ez euskalduna.
Horrek kontraesan handia
sortzen zuen nire baitan.
Fakultatean ekin nion euskara
ikasteari, gogor. Egunero
joaten nintzen euskaltegira,
eta plazera zen niretzat.
Iruñeako jaietara ere joaten
ginen, dena euskaraz egiten.
Euskaldun berri bilakatu naiz
eta aitortu behar dut
erraztasun handiagoa dudala
gaztelaniaz, baina beti
saiatzen naiz euskaraz egiten,
are gehiago alkate naizenetik;
euskara da euskaldun egiten
gaituena. Lau anai-arreba
gara eta hiru euskaldun
berriak gara; nire seme-alabak
eta ilobak euskaldunak dira,
guztiak. Ekitaldietan saiatzen
naiz euskaraz egiten".

badator
harira

s
berarioi
a
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35 urtetik gora zain egon
ostean iritsi da Udal Legea
EAJk eta EH Bilduk akordioa lortu zuten
martitzenean eta aurrera egingo du legebiltzarrean
Mirari ALtube | Arrasate

Luze itxaron dute euskal udalek,
35 urtetik gora, Udal Legea izateko; Euskal Autonomi Erkidegoa,
da gainera, horrelako lege bat
ez duen bakarra estatuan. Urteetako saiakeren ostean, azkena
2014ko azaroan, martitzenean
lortu zuten akordioa EAJk eta
EH Bilduk udalen finantzazioaren
gaineko desadostasunak gainditu ostean; izan ere, ordurako
legearen zati handiena adostuta
zeukaten.

eta hala izanez gero zalantzarik
gabe, lasaiago ibiliko ginateke",
dio Elkorok.

37 eskuduntza
Bestalde, udalek izan ditzaketen
37 eskuduntza ere zehaztuko
dituzte legearekin; adibidez, honako hauek: gizarte zerbitzuak,
berdintasun politikak…Euskararen normalizazioa eta erabile-

ra sustatzeko eta parte-hartzea
bultzatzeko baliabideak jartzeko
eskumenak ere izango dituzte.
Hala, herri kontsulta lotesleak
egin ahal izatea baimenduko du.
Bestetik, laguntza sozialei dagokienez, diru-sarreren bermerako
sistema osoa erreformatzea aurreikusten dute. Hori horrela, eskumenak ondo zehaztuta egotea
garrantzitsutzat jo du Elkorok:

Finantzaketan lagundu
Debagoieneko udal ordezkariek
oraindik ez dituzte legearen nondik norakoak ezagutzen: "Orain
urte pare bateko zirriborroa
badugu, baina ez azkena. Zer
lortu den eta emendakinak sartu osteko lege proiektua oraindik
ez dugu jaso", jakinarazi du Unai
Elkorok, Aretxabaletako alkateak.
Hala ere, "pozik" hartu dute albistea gehienek, eskumen gehiago
izango dituztelako eta finantzaketan zeresan handiagoa.
Legeak udalen eskuduntzak
eta finantziazioak arautuko ditu,
eta, besteak beste, ezarriko du
"ahotsa eta botoa" izango dutela
Finantzen Euskal Kontseiluan,
hain zuzen ere, diru-sarrerak
nola banatu erabakitzen den erakundean: "Orokorrean, espero
dugu finantzaketan laguntzea,

Igor
Urizar
Podemos-Ahal
Dugu

Juan Luis
Merino
IU-Ezker Anitza

"Azken urteotan adostasunik ez
da lortu lege hau aurrera
ateratzeko, Estatuan erkidego
bakarra gara ez duguna, eta asko
laguntzea espero dugu. Oso
garrantzitsua da, berriz,
adostasuna lortu izana;
sozialistak ez dira batu, baina
euren emendakinen heren bat
kontuan izan dira eta EH Bilduren
eta EAJren artean Erkidegoko
udalen %80 baino gehiago
ordezkatzen du; beraz, babes
zabala du. Legeak bermatzen du
udal autonomia. Ondo zehazten
du konpetentziak zeintzuk izango
diren udal gobernuarenak".

"Pozik egoteko arrazoia da;
hamarkada luzeetan izan dugun
gabezia handi bat izan da. Horrek
eragiten du, batez ere krisi
garaian; badaude zerbitzu batzuk
udalek eman beharrekoak, batez
ere herritarrendako gertuko
erakundea izanik eta finantzaketa
fluxu horiek lotu barik zeuden,
eskumenak ez zeuden zehaztuta,
eta hori Udal Legearekin argi
geratuko da. Eskumen aldetik eta
finantzazio aldetik ere
segurtasuna egongo da, batez
ere, alderdi soziala edo gizarte
zerbitzuekin zerikusia duten
hainbat zerbitzu emateko".

"Batetik pentsatzen dugu
albiste ona dela, ordua zen 35
urte ondoren Euskadik Udal
Legea izateko. Bestetik, faltan
igarri dugu sakontasun maila
gizarte politiketan,
gardentasunean eta
parte-hartze ordenantzen
inguruan; uste dugu egoera berri
batean gaudela gaur egun, indar
politiko berriak daude eta hori
kontuan hartzeko irizpidea izan
beharko litzateke. Bestalde,
euskal gobernutik egon diren
murrizketekin eta eskuineko
politikekin, ez dakigu nola
funtzionatuko duen horrek".

"Gu Legebiltzarretik kanpo
gaude, eta ez dugu parte hartu
horretan. Bi alderdik bakarrik
babestutako legea da, eta,
gehiengoa izan arren, pena da
gainerakoekin ez adostu izana.
Legea bera gainetik begiratuta
ona dela uste dugu; Finantzen
Euskal Kontseiluan ahotsa zein
botoa izatea garrantzitsua da
eta. Gizarte Zerbitzuen
finantzaketa, herri galdeketa
lotesleak deitu ahal izatea eta
enplegu plan lokalak egitea da
onuragarriena gure ustean. Hala
ere, datozen egunetan aztertuko
dugu zehatzago lege hori".

L. Kortabarria / m.Altube |
Debagoiena

Azken urteotako krisiaren ondorioz, egoera aldatu egin dela
antzeman, eta erantzun berriak
emateko, LABek birpentsatze
prozesua hasi zuen. Horretan
jarraitzen dute oraindik eta datorren urtean bukatuko da, LABen
kongresuarekin batera.

Zergatik prozesu hau?

Bai, baina guk diogu sindikal-

EAJko eta EH Bilduko kideak
"gustura" agertu dira adosteko
gai izan direlako: "Denbora
gutxian EAJk eta EH Bilduk
lortu duten bigarren akordioa
izatea garrantzitsua iruditzen
zaigu, urtetan maila horretako
akordiorik eta adostasunik lortu
ez denean. Bai Eudelen, bai Udal
Legearen kasuan akordio zabala
lortzeak aurrerantzean bide hori
sakontzeko itxaropena ematen
du", azaldu du Elkorok, eta Oñatiko alkate Mikel Biain bat etorri
da horrekin: "Balioan jarri behar
da EH Bilduren eta EAJren arteko akordioaren bitartez herritarrendako garrantzitsua den legea
aurrera atera izana".

Alderdi Sozialista, baina, ez da
akordioarekin "pozik" agertu.
Debagoieneko sozialistekin harremanetan jarrita iritzia eman
aurretik legea ondo ezagutu gura
dutela jakinarazi dute. Dena den,
PSE-EEko idazkari nagusi den
Idoia Mendiak esan du egunotan
lege proiektuarekin ez dutela
konponduko udalen finantziazioaren gaia, eta haren berbatan
"Aldundien esanetara" jarraituko
dute udalek. Ezker Anitzak eta
Ahal Duguk, ostera, guztien arteko adostasuna bota dute faltan.
Udal Legearen lantaldeak joan
den martitzenean onartu zuen
proposamena, ondoren, batzordean eta osoko bilkuran eztabaidatu beharko da. Dena den, bi
erakundeetan gehiengoa dute
jeltzaleek eta EH Bildukoek, hortaz, aurrera aterako da ezustekorik ezean.

Mikel
Biain
EH Bildu

"Sindikatuok badugu zer pentsatu
eraginkorragoak izateko"

LABen barruan hobetu beharrekoak
ikusi dituzue?

EAJ eta EH Bilduren artean

Sozialistek babestu ez

Unai
Elkoro
EAJ

Jon Iparragirre | LABeko Deba aldeko arduraduna

Uste dugulako aldaketa fase baten
aurrean gaudela. Azken 6 edo 7
urteotan izan dira sekulako aldaketa ekonomiko, sozial eta politikoak, eta guk pitzadurak sorrarazi nahi diogun sistema horren
mesedetan egin dira aldaketa
guztiak. Uste dugu sindikatuok
badugula zer pentsatu benetan
langile klase subjektu bateratu
bat sortzeko eta eraginkorragoak
izateko.

"Ondo zehaztuko ditu udal gobernuaren eskumenak. Eta gainera,
bermatuko du eskumen bat izanez gero, haren finantzaketa".

Jon Iparragirre. |

Leire Kortabarria

nalarekin eta sistemarekin konfrontatzeko gaitasuna izango duen
subjektu bat artikulatzea.

Afiliatuekin zein pauso eman dituzue?
Euskal Herriko eskualde guztietan delegatuekin eta gertueneko
afiliatuekin ariketa bat egin dugu
ikusteko gure eremu naturalak
diren enpresetan eta LAB dagoen
mugimendu sozialetan ze gabezi
ditugun eta zeintzuk diren gure
ezintasunak. Gure delegatuekin
hausnarketa hori egin dugu, identifikatzeko zeintzuk diren arazoak
eta hurrengo batean nahi dugu
arazo horiei nola egin behar diegun aurre zehaztea. Prozesu hau
hasi genuen iragan urtean eta
asmoa daukagu bukatzeko 2017an,
LABek egingo duen kongresuan.

Zelako sindikatua izango da LAB?
gintzak oro har izan nahi badu
konfrontaziorako subjektu, gauza asko hobetu behar dituela.
LAB inoiz baino indartsuago
dago ordezkaritzari dagokionez,
eta guk hausnarketa hau sendotasun posizio batetik egiten dugu.
LABen helburua da langile subjektua benetan boteretzea eta
langileen batasunarekin, patro-

Nahi dugu sindikatu hobea, indartsuagoa izatea eta, batez ere, sindikatu eraginkorragoa; mugitzeko gai izango den sindikatu bat.
Azkeneko lan erreformek eta
negoziazio kolektiboaren erreformak langile subjektua zatikatu egin dute, eta hor konfrontazio
eremu berriak ireki beharko
ditugu, lehendik irekitako borroka moldeei uko egin gabe.

Erizaintza
jardunaldiak
eguenean,
zortzigarrenez

Otoitz-topaketa
egingo dute
zapatuan
Arantzazun

K

m.a. | Oñati

omunitatea goiena |
Arizmendi Ikastola | Arrasate
Lanbide Heziketak antolatuta, Erizaintzako laguntzaileak,
gaur jardunaldiak egingo dira
zortzigarrenez. Aurten honako gaia jorratuko da: Norberaren burua zaintzen ikasi
besteak zaintzeko. Eta lan
arriskuen prebentzioa landuko dute hainbat hizlarik.
Martxoaren 17an, osteguna, Kulturaten izango dira
jardunaldiak, 08:30ean hasi
eta 17:30ak bitartean. Ikastolako LHko osasungintza arloko profesionalen ekimena da
eta erizaintza munduan murgilduta dauden profesionalentzat eta interesatuentzat dira.
Izena emateko epea astelehenean bukatuko da, martxoak
14; Arizmendi Ikastolara jo
(943 77 20 25).

Arantzazuko fraideek, laiko
talde batekin elkarlanean,
sustatu dute otoitz-topaketa:
"Bila dabiltzan pertsonek elkarrekin topo egiteko aukera
eskaini nahi du, isiltasuna
eta aditzea elkarbanatzeko",
jakinarazi dute antolatzaileek.
Hala, edonorentzat irekia dela
iragarri dute: fededun, fedegabe, mugan aurkitzen direnak, bila dabiltzanak... "Santutegiak aukerako gunea
eskaintzen digu, gure bizitzan
isiltasuna egin eta arnasa
hartzeko. Kanpoko zaratak
eta geure barrukoak isildu
eta geure buruari aditzeko
unea izango da".
Bihar, zapatua, da topaketa hori, 17:00etatik 18:00etara bitartean, Arantzazuko
basilikan (Jubileuko txokoan).

iritzia
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haritz solupe
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Ikasteko eta ez ahazteko

G

azte egin nuen nire hautu politiko eta militantea, 90eko
hamarkada hasieran. Garai konplikatuak. ETAren indarkeria eta bere inguruko presio mugimenduak eguneko
platera ziren albistegietan. Eta nola ez, biktimak.
Egiten zuten guztiengandik urrun nengoen, oso. Eta erailak
ziren eta indarkeria sufritzen zuten biktima asko ere urrun sentitzen nituela aitortzen dut.
Duela aste pare bat, barrenak hunkitu dizkidan hitzaldi bat
entzuteko aukera izan nuen. Elkarren eskutik, Mari Carmen
Hernandez eta Amaia Etxaniz, ETAren eta BVEren indarkeriaren biktimak, hurrenez urren.
Eskuzabalak izan ziren biak
euren galera eta sufrimendua
han geundenokin partekatzean.
Memoria plaza erakusketa ibiltariaren egitarauko hitzaldietako bat zen, salbuespenik gabe,
alderdi politiko guztien babesa
jaso duen proiektua. Entzuleen
artean ETAko bi kide ohi.
Zer pentsa eman dit erakusketaren edukiak. Ikus-entzunezko testigantzak dira guztiak;
biktimenak, herritarrenak eta kultur sortzaileenak. Terrorismo
desberdinen, polizia gehiegikerien eta frankismoaren indarkerien biktimen memoriek, garai baten urrun edo hurbil sentitu
banituen ere, guztiek hunkitu naute, guztiak baitira sufrimendu.
Eta herritar ezezagunen eta euskal sortzaileen hausnarketa
askorekin bat eginez, hasierako aitortzarekin bada ere hasi naiz.
Garai berriak bizi ditugu, itxaropentsuak. Gertatutakoaren
gotorlekutik atera eta aurrera egitekoak. Baina itxaropen
horrek ez gaitzala eraman ezer gerta ez balitz bezala egitera.
Sufritu dutenek esateko daukatena entzuteko aukera daukagu;
begirada gure zilbor-hestetik jaso eta ikasteko aukera daukagu.
Erakusketan hausnarketa batek memoriaren aukeraketari buruz
dioen bezala, "selekzio horretan ez dezagun soilik selekzionatu
gure patxadarako behar duguna baizik eta ikasteko komeni
zaiguna ere".

Sufritu dutenek
esateko daukatena
entzuteko aukera
daukagu

usteak uste
leire kortabarria | lkortabarria@goiena.eus

Egunkari baten gainbehera

G

ainbehera ez da beti zaratatsua; batzuetan, pixkana-pixkana gertatzen da, baina beti eskaintzen du konturatzeune bat. Joan den astean gertatu zitzaidan hori Espainiako ezkerraren erreferente handi izan den egunkari
batekin. Ez naiz ni horren jarraitzaile amorratua izan, baina,
kazetari naizenez, batzuetan irakurri izan dut. 90eko hamarkadako aktore batzuen itxura aldaketak jasotzen zituen erreportaje bat argitaratu zuen, lehena eta oraina alderatuz, oso errespetu txikiarekin. Hura irakurrita, bazirudien zahartzea legez
kanpokoa izatearen alde zeudela egunkaria eta kazetaria. Erreportaje horrek laburtzen du egunkari haren gainbehera.

gutunak / handik eta hemendik

Aske, baina ez
libre

Isilik gurago nituen
Zihara Enbeita
http://goo.gl/GGm0r5

Josu Lizarralde Aiastui
Oñati
Aste honetan pasa da urte bat
ihesi alde egin behar izan
huenetik. Maite dituan
etxekoak, lagunak eta herria
atzean utziz, iparraldeko
bideak urratuz, hegoaldeko
bideak ahaztuz, gauaren eta
txakurren erpin zorrotzak
sumatuz, lur gordinean eta
leku arrotzean babesa bilatuz.
Bakean utzi ez eta hegoak
ebaki eta kaiolan sartu nahi
izan hinduten. Eta irailean
lortu zuten. Txori bezala
hegoak ebaki eta kaiolan sartu
nahi hinduten, baina arrano
bihurtua hintzen jada. Kaiola
hautsita alde egin zuen
arranoa, aske hintzela
sinestaraziz.
Aske agian bai, baina ez
libre. Ezin baituk etxera itzuli,
maite dituanen ondoan nahi
beste egon, batez ere ia mendea
duen aitaren ondoan, hire nahi
eta gogoa den bezala.
Besarkada bat, Aitto! Laster
arte!

Martxoaren 8an ere, momentu
batean behintzat, gizonezkoek
izan zuten protagonismoa sare
sozialetan. Atzo Angel Errok
aipatu eta Gorka Bereziartuak
salatu legez, gizonezkoz bete
zitzaidan niri ere Twitterreko
timeline-a. Gizonezkoen
elkartasun mezuak, gizonezkoen
martxoaren 8ko aldarrikapenak.
Haur kontuetan gurasook egiten
dugun legez, berdin-berdin.
Emakumeekin batera berba
egitea edo eurak baino gehiago
berba egitea ez baita
emakumeei ahotsa ematea.
Edota elkartasunaren izenean,
berdintasunaren izenean,
lilatoian gizonezkoek parte
hartu behar luketela
aldarrikatzen denean ere
berdin.
Baten bat haserretuko da,
baina nik, egia esan, gurago
nuen herenegun gizonezkoak
isilik baleude eta euren burua
eta eguneroko jarrerak
aztertuko balituzte. Eta baten
batek esango dit emakume asko
baino feministago diren

gizonezkoak badirela, baita
gizonezkoak baino matxistagoak
diren emakumeak ere. Oso
ondo. Baina emakumeen
nazioarteko egunaz ari gara.
Beraz, gizonezkook, entzun.
Entzun zer dugun esateko, zer
aldarrikatzeko. Edota zuen
elkarte, erakunde, enpresaren
funtzionamendua aztertu.
Gurago nuke soineko motxila
apurka-apurka hustu eta
aztertuko balute. Edota, bestela,
nahikoa lukete emakumeen
mezuak zabaltzen laguntzea.
Beren hartan zabaltzea. Edota
babesa ematea protagonismorik
ostu gabe.
Gurasoon jarrera ikusi
baitut atzo nik. Gure
seme-alabek hau behar dute
edota bestea behar dute esanez.
Edota hau bizi dute eta era
honetan sufritzen dute. Eta
seme-alaba batzuk ausartuko
dira hitz egitera, eta, beharbada,
egingo diete gurasoei kontra,
baina beste asko isilik geldituko
dira badaezpada, konforme egon
ez arren. Gizonezkoz betetako
maratoi edo plazatan gustura
sentitu ez eta etxean gelditzen
diren emakume asko legez.
Korrika egitea edo abestea
gustuko izan arren.
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HERRIAK
o.e

Andoni, Ekain, Jon, Jon eta Julen | oñati
"Sei gara taldean eta asko gustatu zaigu Arazerixan jolasa, oso
ondo pasa dugu. Astean zehar eta asteburuan elkartu gara, zer
eta nola egin pentsatzeko eta bideoak grabatu eta muntatzeko.
Gaztelekuko eta ikastolako liburutegiko ordenagailuak erabili
ditugu. Pisutsuena kalean jendeari galderak egin behar izatea
izan da. Taldean lan egiten ere ikasi dugu, eta Oñatiri buruz gauza
mordo bat. Adibidez, badakizu zer dan Ttakaun ittea esaera
zaharra? Txortan egitea".

Martxoaren 4an jakin zituzten gazteek, gaztelekuan, azken probaren xehetasunak. |

o.e.

oñati

Herriko historia
izan dute jolas
o.e

Arazerixan! ginkanak arrakasta izan du gaztetxoetan
Oñatiko Udalak antolatu du, Topaguneak lagunduta
oihana elortza | oñati

Arazerixak egin: Bestiei traba
egiten dostenak egin. Definizio
horixe jasotzen du Oñatiko Euskeria eskuliburuak. Eta herriko
gaztetxoak pixka bat zirikatzea
izan da Arazerixan! jolasaren
jokoa.
Oñatiko Herri Curriculuma
lantzen ari da Oñatiko Udala,
eta, hezkuntza arautuan ez ezik,
aisialdira ekartzeko saiakera egin
du. Hala, herriko kultura, kondaira, historia eta ondarea oinarri izan dituen Arazerixan! ginkana antolatu du, Topagunearen
laguntzarekin, eta herriko kontuak
eta herritarrak astintzen ibili
dira hainbat gaztetxo, telefono
mugikorra eskuetan dutela. Izan
ere, egin beharreko ia proba guztietan erabili behar izan dute
telefono mugikorra edo ordenagailua, entregatu behar izan dituzten ikus-entzunezkoak grabatu
eta muntatzeko.

Bost proba
Proba horietako bat izan da, adibidez, ikerketa soziologiko bat
egitea. Oñatiko kaleetan gora eta
behera ibili behar izan dute, adin

datua

24
talde

Batxilergo mailako
gaztetxoek hartu dute
parte; 24 taldek, guztira.

askotariko oñatiarrei eurek prestatutako galdera sorta egiteko.
Beste proba bat izan da erreportaje bat egitea bost gai konkretutan agertzen diren istorioak,
datuak, pertsonaiak-eta konbinatuz. Bost gai horiek hauek izan
dira: bizimoduak eta bizimoduak!;
emakumeak, moda eta lihoa; jauntxoak, bandoak eta liskarrak;
kontrabandistak; eta Oñatiko
txokolatea. 70 urtetik gorako herritar bat ere elkarrizketatu behar
izan dute gaztetxoek. Baita kondairetan oinarritutako istorio bat
moldatu eta interpretatu ere.
Probak egiteko astebete izan
dute parte-hartzaileek. “Bost egubakoitz jarraian aurkeztu dizkie-

gu probak, aste bakoitzean bat,
eta hurrengo proba esan arteko
epea izan dute aurreko lana entregatzeko. Astelehena, martxoak
14, zen azken eguna”, adierazi
du gaztelekuko Jose Mari Azpitartek. Izan ere, gaztelekua izan
da gazteen topalekua. Hantxe
ezagutu dituzte egin beharreko
probak. “Mugikorrarekin grabatu, eta askok mugikorrarekin
berarekin editatu dituzte bideoak,
baina gaztelekuko ordenagailuak
ere erabili dituzte hainbatek lanak
egiteko. Topagunera bidali dituzte egindako bideo eta argazkiak,
eta sarean zintzilikatu gero”,
azaldu du Jabi Bujanda Txebi-k.

Jon, Unai, Aitor, Kepa, Eleder eta eñaut | oñati
"Oso ondo pasa dugu. Barre asko egin dugu lanak egiten, eta
bideoak nola editatu ere ikasi dugu. Tripodearekin eta telefono
mugikorrarekin grabatu ditugu irudiak eta bideo batzuetan ahotsa
ere sartu dugu. Gure telefonoak erabili ditugu bideoak egiteko.
Bestalde, Oñatiko historiari buruzko gauza pilo bat ikasi ditugu;
adibidez, duela zenbait urte Oñatin txokolate-fabrika asko
zeudela. Herriko zein tokitan zeuden ere badakigu orain; egun,
beste eraikin batzuk daude leku horietan, kaleak ez dira lehengoak
bezalakoak. Primeran ibili gara".

Jaialdia
Martxoaren 18an jaialdia egingo
dute, gaztelekuan, Arazerixan
jolasean parte hartu duten gaztetxoek eta eurek gonbidatuko
dituzten lagunek. DJ Oihan Vega
etorriko da. “Eta jaialdi horretarako, bost aste hauetan zer
moduz ibili diren erakutsiko duen
bideo, ikuskizun, bertso, kantu
edo dena delakoa prestatu beharko dute”, gehitu du Arantzazu
Agirrek.

o.e

Gurutze, ainhoa eta teo | oñati
"Azterketak tokatu zaizkigu parean eta proba guztiak ezin izan
ditugu astez aste entregatu; azken egunera arteko epea
aprobetxatu dugu. Oso ideia ona izan da jolas hau; oso ondo pasa
dugu. Taldean iritzi ezberdinak izan ditugu maiz, eta moldatzen
ikasi dugu. Oñatiko kondairen inguruko proban, adibidez, Zañartuko
meteoritoaren historia asko gustatu zaigu, eta horren moldaketa
egitea pentsatu dugu. Sorgin-errekarena ere polita zen".
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Arbolapeta eta
Muzibar arteko
proiektuak,
interes handia
j.b. | arrasate

Maria Ubarretxena alkatea adierazpen instituzionala irakurtzen; atzean, udal talde guztietako ordezkariak. |

gorka uriarte

Parekidetasunean bizi ahal
izateko konpromiso zehatzak
Martxoaren 8a dela-eta udal talde guztiak bat etorri dira zortzi puntutan
jokin bereziartua | arrasate

Martxoaren 8aren bueltan adierazpen bateratua onartu du Udalak, konpromiso zehatzak hartuta: Emakume Txokoa eta Ahalduntze Eskola herriko emakume
eta talde feministekin elkarlanean
babestea, sendotzea eta indartzea,
Udaleko idazki guztietan hizkuntza ez sexista erabiltzea, diru-laguntzetako genero klausulak
betearaztea, Biolentzia Plana eta
haren barruan dagoen Biolentzia
Matxistaren kontrako protokoloa
berritzea, emakume eta talde feministek deitutako mobilizazioetan

parte hartzera dei egitea, emakume eta talde feministekin elkarlanean herriko puntu ilunen mapa
osatzea eta ekimen politiko guztiak
genero ikuspegitik hausnartzea.
Martitzenean osoko bilkuren
aretoan irakurri zuen adierazpen
instituzionala Maria Ubarretxena alkateak. Ondoren, Gora feminismoa! lelopean egindako manifestazioan hainbat herritarrek
hartu zuten parte.

Ekintza interesgarriak oraindik
Egitarauan ekintza interesgarriak
geratzen dira oraindik. Bihar,

zapatua, emakume artisau eta
baserritarren azoka egingo da
Seber Altube plazan, goizean zehar,
eta 15:00etan bazkari feminista
egingo dute Jai Zale elkartean.
20:00etan Virginia Imazen Sex o
no sex antzezlanaz gozatzeko aukera egongo da Kulturateko areto
nagusian. Hilaren 16an Aportes
del zapatismo al feminismo hitzaldia eskainiko dute Sylvia Marcos
ekintzaile mexikarrak eta Itziar
Gandariasek Kulturaten (19:00).
Amaitzeko, hilaren 22an, Zinegoak
Hedapena 2016 film laburren jaialdia helduko da Amaiara (20:30).

Arbolapeta eta Muzibar arteko kale zatia berrantolatzeko
proiektuan herritarrek izan
duten parte-hartzearekin "oso
pozik" dago Udala. Otsailean
Kulturaten jarri zen erakusketak 531 bisitari izan zituen,
21 aukera posibleetarako 430
boto baino gehiago eman ziren
eta 90 bat ekarpen jaso dira
Hirigintza Sailean. Apirilean
bilera bat egingo dute obrak
zuzenean eragiten dien bizilagunekin, nondik norakoak
"zehaztasunez" azaldu eta orain
arte jaso diren proposamenen
berri emateko. Ondoren, gainerako herritarrekin partekatuko da informazio guztia.

Adostasun bila
Udalak ahalik eta adostasun
handiena bilatu nahi du alderdi politikoen artean: "Proiektu
oso garrantzitsua da, baina ez
da agintaldi honetan gauzatuko. Hori bai, prest geratuko
da exekuziorako; proiektu konpartitu bat izatea nahi dugu.
Hurrengo agintaldian datorrena datorrela, ez dadila oztoporik egon gauzatzeko", dio Maria
Ubarretxena alkateak.

Baleike: "Ordenantza
aukera ezin hobea da
partaidetza sustatzeko"
Baleikek Udal Gobernuak onartu nahi duen garbiketa ordenantza salatu du: "Puntu batzuk
daude arazoak konpondu baino beste asko eragiten dituztenak. Uste dugu aukera ezin
hobea dela Udala benetako
partaidetzaren alde dagoela
erakusteko. Ateak eragileei,
oposizioari eta hiritarrei zabaldu behar zaizkie eta denon
artean prozesu bat adostu behar
da, Mozal Ordenantza hau
benetako garbiketa ordenantza
hiritarra bihurtzeko", adierazi dute prentsa ohar bidez.

Umea soinean
eramateak dituen
onurez eta arriskuez
Belun dendak ume eramaileen
gaineko ikastaroa antolatu du
hilaren 17rako (17:00): "Haurra
soinean eramatea oso onuragarria da bere garapenerako,
baina oso arriskutsua izan
daiteke modu egokian egiten
ez bada". Sabeletik Mundura
ekimeneko Nahia Alkortak
gidatuko du tailerra, eta umeen
zein helduen ergonomiaz hitz
egiteaz gain, haur eramaile
mota ezberdinak eta horien
erabilerak azalduko ditu. Prezioa 10 euro da; argibide gehiagorako: 943 04 03 20.

Kontratazio Behatokia eskatu du
Irabazik, lan-baldintzak bermatzeko
j.b. | arrasate

Proposamena, erregistroan

Udalak, gaur egun, azpi-kontratatutako 28 zerbitzu ditu. Horiek
ordaintzeko aurrekontua 9,5
milioi euro dira eta guztira 237
langilek dihardute lanean zerbitzu horietan. Udalak zerbitzuen
deialdia egin eta kontratatuko
duen enpresa aukeratzen du.
Azken horrek, beharrezko langileak hartzen ditu.
Enpresa horrek langileekin
dituen hartu-emanak nolakoak
diren edo enpresa horrek ematen
duen zerbitzua egokia den edo
ez, ez da Udalaren erantzukizuna.
Hala jasotzen da kontratuetako
klausuletan.

Irabazik Kontratazio Behatokia
eskatu du: "Udalak azpi kontratatzen dituen zerbitzuen jarraipena
egin dezan nahi dugu, lan baldintzak onak direla ziurtatu eta zerbitzua kalitatezkoa dela bermatu
dezala", adierazi zuen koalizioko
bozeramaile Juan Luis Merinok.
Behatokian honako ordezkari
hauek aurreikusten dituzte: alderdi politikoak, zerbitzuen ardura
duten teknikariak, Udalean ordezkaritza duten sindikatuak, kontratatutako enpresaren ordezkaritza sindikala eta udal ordezkariak.
Irabazik aurkeztu du proposamena Udaleko erregistroan.

Arrasaten bizi
diren
txantxikuarren
ospakizuna

eli alzola

Arrasaten bizi diren oñatiarrak martxoaren 5ean elkartu ziren
urteroko ospakizuna egiteko. 41 lagun elkartu dira aurten. Luntxa
izan zuten Ederra tabernan, talde argazkia atera zuten elizako
arkupeetan, eta gero, Aldape jatetxean bazkaldu zuten: "Oso ondo
ibili ginen, euria egin arren. Datorren urtean ere errepikatzeko asmoa
dugu; ea jende gehiago animatzen den!".

OHARRAK
1975ean jaiotakoak

LURRINDEGIA

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

Bihar, zapatua, elkartuko dira.
Eguna hasteko, Kurtzetxikira joango dira, 08:30ean anbulatorio paretik irtenda –puntualak izan!–.
10:45ean bisita gidatua izango dute
alde zaharrean. 12:30ean talde-argazkia aterako dute Monterronen.
Gero, txikiteoa egingo dute.
14:30erako Garaia Guneko jatetxera joango dira bazkaltzera. Bazkalostean, dultze meneoa izango
dute. 21:30ean alde zaharrera joango dira, eguna gauez borobiltzera.
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Autogestioaren bidea 25 urtez aldarrikatzen
jokin bereziartua | arrasate

1991n sortu zen Arrasateko Gazte Alternatiboen Kofradia Organizatua (AGAKO). Urteen joan-etorrian Gazte Asanblada sostengatu duten pertsonak eta lekuak
aldatu arren, horien lanari esker
iritsi da gaztetxea gaur egun dena
izatera, "jendarte anitzez osatutako gune autogestionatua". Lan
egiteko modu autogestionatua
izan da mende laurden honetako
"gakoa", prentsaurreko jendetsuan
azaldu zutenez. "Errespetuan,
konfiantzan, berdintasunean eta
denen arteko hartu-emanean"
oinarritu dute ibilbidea.

Apirilak 9: AGAKO Eguna
25. urteurrena merezi den moduan
ospatu nahi dute, hiru helbururekin: "Gaztetxea gazte guztiona
dela aldarrikatzea, norbanako
ezberdinen parte-hartzea sustatzea eta herriko eragile ezberdinen arteko sarea ahalbidetzea".
AGAKOko kide Lide Galdosek
eta Ekaitz Aranburuzabalak eman
zituzten urteurreneko ekintzen
berri, kultura taldeen eta hainbat
eragileren babesarekin.
Antolatzaileendako egun handia apirilaren 9a izango da,
AGAKO Eguna: "Ospatzeko modukoak dira azken 25 urteetan belaunaldi ezberdinek asanbladaren
bitartez herriari egindako ekarpenak eta proiektuak".

josu
zugasti

apirileko
egitaraua

Kristauen
genozidio isilaz

Hilak 2, ZAPATUA
22:30 Kontzertua: Ain_1 eta Mor-More.

N

Hilak 4, astelehena
18:30 Kortxoenea, irautea sortzea delako
dokumentala.
Hilak 7, eguena
22:00 Kooltur Ostegunak: Vendetta.

25. urteurrena aurkezteko prentsaurreko jendetsua egin zuten. | xabier urzelai
Hilak 8, egubakoitza
18:00 Galdakaoko komunalaren gaineko
hitzaldia.

14:30 Sagardotegia gaztetxean.

22:00 Ez gara Palestinaz ari antzezlana.

APIRILAK 17, domeka

Hilak 9, zapatua

18:30 Gatza 30 urte dokumentala eta
herriko presoei gutunak idaztea.

Egun osoan zehar AGAKO Eguna.
Hilak 20, eguaztena
Hilak 13, eguaztena

Hilak 23, zapatua
22:30 Anestesia taldearen kontzertua.
hilak 26, martitzena
18:30 Jauziak dokumentala.
hilak 28, eguena

18:30 Gure kabuz ala hil dokumentala.

18:30 Zakila duten neskak eta bulba
duten mutilak hitzaldia.

Hilak 14, eguena

Hilak 21, eguena

hilak 29, EGUBAKOITZA

22:00 Kooltur Ostegunak: Bi bala.

22:00 Kooltur Ostegunak: Ainara
Legardon.

19:30 Azken Ostirala.

Ekainaren 12ko herri
galdeketarako 700 bat
sinadura, oraingoz

Merkemerkaua egingo
da bihar berriro,
bezeroek hala eskatuta

Gure Esku Dago dinamikaren
hazitik sortutako Erain Debagoiena ekimena sinadura bilketarekin hasi zen joan den
zapatuan, Herriko Plazan
egindako ekitaldiaren ostean.
Egun hartan 700 sinadura
inguru batu zituzten, eta, iragarri dutenez, sinadura bilketa kanpainak bi hilabete
iraungo du. Maiatzaren 5a
bitartean erdigunean eta auzoz
auzo jarriko dituzte mahaiak;
hilaren 15ean San Andres
auzoan egongo dira eta hilaren 17an, berriz, alde zaharrean. Arrasateko lantaldearen asmoa da astez aste
mahaiak lekuz aldatzen joatea.

Otsailaren 27ko Merkemerkaua eguraldiak erabat baldintzatu ostean eta bezeroen
eskaerei jarraituz, Ibai-Arte
merkataritza elkarteak erabaki du berriro ere antolatzea
udazken eta neguko stockaren
azoka. 26 saltokik hartuko
dute parte, eta 10:00etatik
20:00etara –etenik barik– askotariko arropa eta osagarriak
erosi ahalko dira, "oso prezio
murriztuetan". Eskaintza zabala izango da: "Arrasatearrek
eta bisitari-turistek deskontu
handiez gozatu ahal izango
dute emakume, gizon eta haur
modan, lentzerian, mertzerian,
osagarrietan, oinetakoetan...".

18:30 Kooltur Ostegunak.

Hilak 30, zapatua

Hilak 16, ZAPATUA
09:30 Malben bidietatik gazterixia
aurrera mendi buelta eta hitzaldia.

nire ustez

hilak 22, egubakoitza
22:30 The Lookers taldearen kontzertua.

22:00 Eskean Kristo taldearen
kontzertua.

ormalean kakanahastuta entzuten ditut
Elizaren hierarkia
erreakzionarioa, pederastia, sorginen erreketa,
Franco –inoiz ez Francok fusilatutako Arrasateko hiru apaiz
euskaltzaleak–, Opus Dei, kristautasuna, oro har... Horrek,
egia izan arren egia osoa ez
denak, gure kulturaren alderdi inportante bat ukatzera eta
gurata ahaztera garoatza eta
herritar ugariri sentsibilizazioa kendu die, uneotan munduan gertatzen dabilen sarraski ikaragarri batekiko.
Kurduak, palestinarrak,
siriarrak, libiarrak, amazighak, Estatu Islamikoak
mehatxatutako emakumeak,
homosexual exekutatuak...
Euskal Herrian, kolektibo
erasotu horien guztien aldeko kanpainak ikusi ditut, edo
kezka gutxienez; baita
esku-hartze inperialisten aurkako salaketa asko ere. Baina sistematikoki eraildako
edo erbesteratutako ehunka
eta ehunka mila kristauez,
piperrik ere ez.
Sirian, Iraken, Egipton...
Kristauak bizi izan dira Euskal Herrian baino lehenagotik,
kristautasuna jazarritako sinesmena zen garaitik. Estatu
Batuek eta Europak Irak berriro konkistatu zutenetik, hango gobernu laiko aurrerakoiak
botatzeko, ia desagertu dira
ia 2.000 urtez bizi izan diren
herrialdeetatik. Ez zaigu geratzen eurekiko enpatiarik, bereziki ezkertiarroi? Ez ote gara
konturatzen Egiptoko zabortegietan lan egiten duen kristau zapalduak ez duela zerikusi putarik Munillarekin?

andoni altzelai

Uribarriko erretiratuei omenaldia
Uribarriko erretiratu elkartean 80 urte baino gehiago dituzten bazkideei
egindako omenaldian Maria Ubarretxena alkateak eta Ongizate zinegotzi
Amaia Azpiazuk hartu zuten parte. Jovita Elortza da emakume
nagusiena (92 urte) eta Eugenio Apaolaza gizon nagusiena (96 urte).

"Ez zaigu geratzen
eurekiko
enpatiarik, bereziki
ezkertiarroi?"

12 arrasate | kirola
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Igor Isasi: "Atsedena ondo
etorriko zaigu bigarren
faseari aurre egiteko"
Ligako lehen porrota jaso zuen ARTk Gernikan
(26-14); hainbat jokalari min hartuta daude
jokin bereziartua | arrasate

Arrasate Rugby Taldeak denboraldiko lehen porrota jaso zuen
Gernikan, bigarren fasearen
estreinaldian. Gogora ekarri behar
da arrasatearrak Lehen Mailara
igotzeko baliagarria den multzoan
lehiatuko direla. Igor Isasiren
mutilek Gernikako bigarren taldeari egin zioten bisita joan den
zapatuan, eta, lehen zatian markagailuan aurre hartu bazuten
ere, azkenean, etxekoak nagusitu ziren (26-14). Lokatza eta euria
izan ziren nagusi Urbietako
zelaian. Horren aurrean, baina,
Kanpanzar Arrasate ez zen kikildu. Oso kontzentratuta zelairatu ziren eta zuri-moreek aurre
hartu zuten markagailuan lehenengo zatian Iparragirreren eta

Lezamizen entseguei esker. Transformazioetan Arizaletak ez zuen
hutsik egin, eta, horrenbestez,
hasierako 40 minutuak agortuta
0-14ko emaitzarekin joan ziren
aldageletara Isasiren mutilak.

Min hartuta, eta hipotermia
Talde arrasatearrak ordezko bi
jokalarirekin baino ezin izan
zion aurre egin norgehiagokari.
Hori gutxi balitz, lehenengo zatian
Erkorekak min hartu zuen eskumuturrean, eta Zubizarretak
zelaia utzi behar izan zuen hipotermiak jota. Gauzak horrela,
Arrasateko taldeak ordezko jokalaririk gabe ekin zion bigarren
zatiari, eta, orduantxe, bi taldeen
arteko aldea –Gernikak 23 jokalari zituen– nabaria izan zen.

Gernikako partiduaren ostean ateratako talde argazkia; jokalariak, goitik behera lokaztuta. |
Isasiren mutilek asko sufritu
zuten meleetan, eta amorerik
eman gabe amaierara arte borrokatu baziren ere, Gernika B-k
lau entsegu egin eta markagailua
irauli egin zuen, amaierako
26-14koa ezarrita. Esan bezala,
honako hau Kanpanzar Arrasatek aurtengo denboraldian jasotzen duen aurreneko porrota da.

"Oso harro nago ekipoaz"
ARTko entrenatzailea oso pozik
azaldu zen taldeak erakutsitako
jarrerarekin: "Jokalariek dena
eman dute berdegunean, eta oso
harro nago ekipoaz". Gernikarrek
"merezimendu osoz" irabazi zuten,
Isasiren arabera: "Guk, jokalari
gutxiagorekin egon arren asko
zaildu diegu lana, horren adie-

arrasate rugby taldea

razgarri da epaileak partiduaren
amaiera adieraztean garaipena
zelan ospatu duten".
Aste bukaera honetan ez dute
partidurik izango: "Atsedena ondo
etorriko zaigu, hainbat jokalari
ditugu-eta min hartuta". Bigarren
faseko bigarren jardunaldian
Iruñea hartuko dute Mojategin;
hurrengo asteburuan izango da.

zaldibar

Arrasate Dragoiko gimnastak
Gasteizera eta Hernanira doaz

SAILKAPENA
	TALDEA	P	J
A MULTZOA

j.b. | arrasate

Udaberriko txapelketa

1	Aldatz

7

0

Arrasate Dragoi Gimnasia Taldeak hitzordu garrantzitsuak
izango ditu aste bukaera honetan. Bihar, zapatua, Gasteiz
Hiria txapelketa jokatuko dute;
San Andres kiroldegian izango
da, 17:15ean. Kadete, gazte eta
senior mailetan lehiatuko dira
honako gimnasta hauek: kadetetan, pilota eta uztaiarekin,
Maialen Diaz, Leire Elizaran,
Maite Iraeta, Araitz Altube,
Haizea Uzarraga, Kimi Lopez
de Aretxaga.
Gazte mailan, mazoekin,
Maite Oliden, Eneritz Lage,
Andrea Hernandez, Alba Revuelta eta Amaiur Mendizabal.

Domekan, ordea, Hernaniko
kiroldegira joango dira Arrasate Dragoi taldeko kideak.
Udaberriko txapelketa barruko
lehen fasean, alebin, infantil
eta kadete mailetako gimnastak
izango dira protagonista. Alebin mailan 15 gimnasta joango
dira eta pilotarekin eta esku
libreen modalitatean lehiatuko
dira. Infantil mailan ere 15
gimnastak hartuko dute parte,
eta uztaiarekin arituko dira.
Kadete mailan, amaitzeko,
13 gimnasta joango dira Arrasatetik; sokarekin egingo dute
erakustaldia. Txapelketa
10:00etan hasiko da.

2	Lasagabaster

5

0

3	Sonografos

3

0

4	Betrayer

2

0

5	Rayo Makabro

1

0

1	Dribling

7

0

2	Monte Taberna

5

0

3	Abokajarro

3

0

4	Elorra JMA	

2

0

5	Olympiakojos FC

1

0

B MULTZOA

Murua eta Egiguren azpi-txapeldun, Gasteizen. |

arrasate pilota

Kadete mailako Euskadiko Txapelketako
finalerdiak Uarkapen zapatuan
j.b. | arrasate

Gasteizko finala galdu

Bihar, zapatua, jokatuko dute
Euskadiko kadete mailako Txapelketako finalerdietako bigarren partidua, hau da, itzuliko
norgehiagoka, Uarkapen (18:30).
Eta Arrasateko bikote Llodeo
eta Iturriotz ahaleginduko da
joanekoan Zumaiako pilotarien
kontra lortutako abantaila mantentzen –22-20 irabazi zuten
joanekoan–.

Bestalde, Arrasateko beste bikote batek –Muruak eta Egigurenek osatutakoa– finala jokatu
zuen joan den astean Gasteizen.
Egia esateko, Arrasateko pilotariek ez zuten pilotalekuan
beste batzuetan moduan gozatu,
eta 22-10 galdu zuten. Arabarrak
azkarrago sartu ziren partiduan,
eta arrasatearrek ezin izan zioten partiduari buelta eman.

PARTIDUAK (2. fasearen hasiera)
MARTXOAK 12, ZAPATUA
11:30	Monte Taberna-Olympiakojos FC /
Rayo Makabro
12:30	Sonografos - Rayo Makabro /
Olympiakojos FC
MARTXOAK 13, DOMEKA
11:30	Lasagabaster - Betrayer /
Elorra JMA
12:30	Elorra JMA - Abokajarro /
Lasagabaster

Bigarren fasea
Aldatz izan da liga erregularreko txapelduna.
Zorionak eskoriatzarrei!
Orain, bigarren fasean

dorletako ama txirrindularitza elkartea

Dorletako Ama, ondo Beasainen
34. Usurbe Txirrindularitza Sarian "lan oso ona" egin zuten Dorletako
Ama taldeko ziklistek. Eguraldi txarrari aurre eginez, Iñigo Aranburu
hirugarren sailkatu zen eta Joseba Rodriguez laugarren. Asier
Azkaratek, hori bai, ez zuen eguna izan; eroriko baten ondorioz proba
utzi behar izan zuen. Domekan Azpeitiko lasterketan egongo dira.

Artzaintzaren bideko
lehen etapa domekan,
Besaideren eskutik

Tolosan irabaztera
derrigortuta dago
bihar Mondra

murgilduko da liga txa-

Besaide elkarteak mendi irteera antolatu du domekarako.
Artzaintzaren bideko lehen
etapa egingo dute, Arantzazu
eta Arlaban artean. Ia 23 kilometroko txangoa izango da,
zazpi ordutan egitekoa. Izen-ematea zabalik dago herritar
guztientzat; 07:30ean elkartuko dira Garibain. Federatuta
egotea ezinbestekoa da.

Mondrak (44 puntu) Tolosako
(27) Usabal futbol zelaian jokatuko du bihar (16:00). Josu
Zubiaren mutilak derrigortuta daude hiru puntuak ekartzera, bigarren postuan jarraitu eta Amaikak Bat (52) lider
sendoari lehen postua borrokatu gura badio. Amaikak
Bat taldeak ez du huts egiteko itxurarik eman, oraingoz.

egongo; hau da, bigarren

pelketa. Aste Santuagatik
hurrengo hiru jardunaldietan ez da partidurik
faseko bigarren jardunaldia apirilaren 9 eta 10eko
aste bukaeran jokatuko
da. Bestalde, kopako txapelketako finala Driblingek
eta Rayo Makabrok jokatuko dute maiatzaren 7an.

kultura | arrasate 13
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'Guerra': umore garratza
darabilen musikala etzi Amaian
Pla, Muguruza eta Fernandez ditu protagonista; sarrera asko geratzen dira

Txorbelak kontzertua
eskainiko du bihar
Pazko astean Galizian izango da otxotea;
Betanzosen eta Santiagoko katedralean

jokin bereziartua | arrasate

Ezohiko ikuskizun batez gozatzeko aukera egongo da domekan
Amaia antzokian (19:00). Pepe
Miravetek zuzendutako Guerra
musikala dator, eta Euskal Herrian
ikusi ahalko den azken emanaldia izango da. Izen handiko hiru
sortzaile ikusi ahal izango dira
Amaia antzokiko agertokian:
Albert Pla, Fermin Muguruza eta
Raul Fernandez Refree. Aktore
bakoitza pertsonaia bat da: Plak
hiria salbatzera datorren armada
humanitarioa antzeztuko du,
Muguruzak hiria bera eta Fernandezek "pertsonaia abstraktu
bat" interpretatuko du: "Refree
Espainiako Estatuan Ibex35-a
izan daiteke", dio Muguruzak.
Eta zein hiri den Muguruzak
antzezten duena? Ikuslearen esku
uzten dute interpretazio hori:
"Garrantzitsua da hiri zehatz bat
ez dela esatea. Hiri bukatu gabea,
hiri harroa, hiri handia naiz,
metropolia", dio musikariak.
Musikal bat da, baina ez ditu
musikal batek izan ohi dituen
osagarriak; antzerkia, musika
eta ikus-entzunezkoak tartekatzen
ditu. Eta umorea ere badu, baina

maite txintxurreta | arrasate

Mikel Arregik zuzentzen duen
Txorbela otxoteak kontzertua
eskainiko du bihar, zapatua,
San Frantzisko elizan. Eguerdiko ordu batean hasiko da eta
ordubete inguru iraungo du
emanaldiak; sarrera doan izango da. Hamabost pieza interpretatuko ditu otxoteak, eliza-abestiak eta bestelakoak tartekatuta, baita klasikoak eta gaur
egungoak ere.
Gaur-gaurkoz, hamasei gizonek osatzen dute Arrasateko
Txorbela otxotea.

Galiziara bidaia
Albert Pla, Fermin Muguruza eta Raul Fernandez, Guerra promozionatzen. | udala
umore garratza.

Sarrera asko salgai oraindik
Salmenta motel doa, eta domekarako ez da arazorik egongo
sarrerak eskuratzeko. Udalaren
webgunean, www.arrasate.eus
atarian, eta Amaia antzokiko

Eskola antzerki jardunaldiak hilaren
15ean hasiko dira, ikasleen saioekin
j.b. | arrasate

Udaleko Hezkuntza Sailak, herriko ikastetxeekin elkarlanean,
beste urtebetez antolatu ditu
eskola antzerki jardunaldiak.
Ekimenaren helburu nagusia da
ikasleen artean antzerki zaletasuna hezkuntza adierazpen gisa
lantzea, eta Haur Hezkuntzako,
Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
ikasleek hartuko dute parte.
Hiru fase izango ditu ekimenak: lehen fasean, martxoaren
15ean, DBHko lehen zikloko ikasleek lau antzezlan taularatuko
dituzte Amaia antzokian, LHko
5. eta 6. mailetako ikasleen
aurrean. Bigarren fasean, HHko,
LHko eta DBHko ikasleek antzer-

ki talde profesionalen lanak ikusi ahalko dituzte, guztira zazpi
emanaldi. Saio horiek apirilaren
7an, 14an, 21ean eta 28an izango
dira. Eta amaitzeko, hirugarren
fasean, LHko 6. mailako ikasleak
Amaiara joango dira instalazioak
modu didaktikoan bisitatzeko;
maiatzaren 2an, 3an eta 4an.

100 ikasle inguru agertokian
Ekimenak datu esanguratsuak
uzten ditu urtez urte; izan ere,
ikasturte honetan 100 ikasle aritu dira aktore lanetan, 188 ikaslek bisitatuko dute antzokia modu
didaktikoan eta antzezlanak
ikustera 2.832 ikasle joango dira.
Jardueraren aurrekontua 13.198
euro da.

leihatilan ere erosi ahalko dira,
20 eurotan. Arrasate Irratian
sarrerak zozkatuko dituzte; zozketan parte hartzeko ezinbestekoa
izango da 943 25 05 05 telefono
zenbakira deitzea edo irratia@
goiena.eus helbide elektronikora
mezua bidaltzea.

San Frantziskoko kontzertuaren ostean, Arrasateko otxotearen hurrengo bi emanaldiak
Galizia aldean izango dira.
Hilaren 28an abiatuko dira
hara, eta itzulera apirilaren
2an izango dute. Hala, egonal-

dia bera lekua bisitatzeko ere
aprobetxatuko dute.
Lehen kontzertua Betanzos
herrian izango dute (Coruña),
bertako Pai Menni ospitalean,
Arrasateko Aita Menniren sare
beraren parte den zentro batean.
Izan ere, horren bitartez lotu
dute emanaldia.
Hurrengo egunean, berriz,
martxoaren 30ean, Galiziako
hiriburura joango dira: Santiagoko katedral ospetsuan emango du kontzertua Arrasateko
otxoteak, eguerdiko hamabietako erromesaren mezan, hain
zuzen ere.
Bada, bi hitzordu horiek
ahalik eta ondoen prestatu nahi
dituzte Txorbela otxotekoek.
Hori dela eta, ohiko entseguez
gainera, asteburu honetan ere
elkartuko dira taldeko kideak,
gaur eta bihar goizean, elkarrekin lan egiteko.

Nepalgo ipuinak
entzungai
datorren astean
M.T. | ARRASATE

Mundutik Arrasatera ipuin
kontaketak bueltan izango
dira hilaren 17an, datorren
eguenean, 18:00etan Kulturateko Jokin Zaitegi gelan.
Oraingoan Nepalgo ipuinak kontatuko dituzte, euskaraz zein nepaleraz. Euskarazko kontaketaz Lander
Juaristi arduratuko da, eta
nepalerazkoez, Uma Gurungu
eta Parbati Poudel, Arrasaten
bizi diren nepaldarrak.
Bost urtetik gorako umeei
eta familiei zuzenduta dago,
eta helburua herrian dauden,
kultura, hizkuntza eta ohitura desberdinak ezagutzea da.

Urtarrilean gaztetxean abestu zuen Txorbela otxoteak. |

imanol soriano

Aste Santuko kontzertua eskainiko dute Arrasate
Musikaleko ikasleek gaur Kulturaten, 18:30ean
Aste Santuaren bueltan antolatu ohi duten kontzertuaren
barruan, askotariko instrumentuak joko dituzte gaur Arrasate
Musikaleko ikasleek: eskusoinuak, tronpetak, pianoak, oboeak,
flautak... Eta hari instrumentuez gozatzeko aukera ere egongo
da. Ikasleek eskainiko duten emanaldiaren errepertorioa zabala izango da: F. Van Gorp, Benito Lertxundi... Kontzertua gaur
izango da, egubakoitza, Kulturateko areto nagusian (18:30).
Sarrera doakoa izango da.

Bergara
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Apirilaren 18tik aurrera,
emaitza bera helburu
Datorren hilean jarriko da martxan hondakinak biltzeko sistema berria
Eguaztenean hasiko da Udala edukiontzietarako txartelak banatzen
julen iriondo | bergara

Apirilaren 18an hasita, zonaka
eta progresiboki ezarriko da
herrian hondakinak batzeko sistema berria; aldaketa, errefusa
eta organikoa zintzilikarioetan
utzi ordez, edukiontzietara bota
beharko direla ordutik aurrera.
Edukiontzi horiek, ordea, lehengotan jarraituko duten ontzi arinenak eta paperarenak ez bezala,
txartelarekin irekiko dira –txartelean jarriko du bakoitzari ze
edukiontzi dagokion; aldatzeko
aukera egongo da–, eta Udalak
hainbat egun eta leku ezarri ditu
txartel horiek jasotzeko.
Eguaztenean, hilak 16, hasiko
dira txartelak banatzen: Arrizuri, Artzamendi, Iparragirre, Martzial Agirre eta Mintegi kaleetako, Espoloiko eta Toki Eder plazako bizilagunek Zabalotegi
aretora joan beharko dute, 10:00ak
eta 13:00ak artean edo 16:00etatik

19:00etara. Hurrengo bi egunetan
ere egingo dute banaketa, eta
Aste Santu eta Pazko Aste ostean,
apirilaren 4an, jarraituko dute,
hilaren 14ra arte –bakoitzak txartela noiz jaso behar duen, zehaztasunez, goiena.eus/bergara helbidean edo Udalaren webgunean;
bandoa ere jarriko dute atarietan–.
Etxebizitza bakoitzeko txartel
bat banatuko dute, doan, baina
besterik eskuratzea ere egongo
da, udaletxeko Hondakinen Informazio Bulegoan, bi euroren truke. Dagokien egunean txartela
jaso ezin duten bizilagunek, bestetik, hainbat aukera dituzte:
beste norbaitek jaso diezaieke
–aurrenekoaren telefono zenbakia
utzi beharko du horretarako–;
Oxirondon egingo diren banaketetan jaso daitezke –azken sei
banaketak izango dira han–; edo
udaletxeko bulegoan, apirilaren
18tik aurrera.

Etxean gauzak berdin

Bergaran jarriko direnen moduko edukiontzi grisa eta marroia. |
Herriko paisaian izango den
aldaketari dagokionez, zintzilikarioak kendu egingo dituzte,
"ahalik azkarren", Obra eta Zerbitzu batzordeko buru Lander
Arregiren arabera –Mankomunitatea zintzilikarioak saltzen
saiatuko dela azaldu zuen; kontzeptuz, berrerabiltzea deritzote
egokien–; eta haien ordez 180

nire ustez
Josu
Elortza

Berkultugara

K

ostata izan bada ere,
iritsi zaigu negua azkenean. Sasoi bakoitzak
berea baitu, otsailean
baino, nahiago uztailean hondartzan ibiltzea, ezta? Aukera
paregabea estalpeko ekintzez
gozatzeko.
DSS2016 kultur hiriburutza
bertan dugu. Proiektua babestu
arren, ez pentsa, orain arte kul-

AITONAK
TABERNA

tur mugimendurik egon ez denaren sentsazioak nahastuta nauka… Pozten naiz, behintzat,
jendearen ilusioa piztu eta kulturari merezi duen lekua emateko balio izanaz. Bergara, zorionez, 2013an, 2014an, 2015ean…
eta 2017an, 2018an kultura hiriburu izango da. Izendapen instituzionalik behar gabe, daukagun kultur potentzialaz harro
egoteko moduan gaude. Zer esan

"Altxor handia
dugu, zaindu
dezagun gure
kultura!"

La Traviata bergararraren arrakastaz, Bandaren eta Orkestraren
The Love boat ikuskizunaz, edota Bergarako Orfeoiaren eta Candem Town dantza akademiaren
Adiemus Colores kontzertuaz.
Azken hilabeteko hiru adibide
besterik ez dira.
Zoritxarrez, aurtengo aurrekontuetan ere, kulturak ez du
merezi duen partida izango; jaitsi egin baita, norbaitek kontrakoa aurreratu bazuen ere! Seminarioko auditorioa belaxe amaitzea eta ikuskizun handietarako
areto baten proiektua beharrezko ditugu. Pilotalekua pilotan
jolasteko baita, ditugun artisten
mailako aretoa merezi dugu.
Altxor handia dugu, zaindu
dezagun gure kultura!

maite txintxurreta

edukiontzi inguru jarriko dituzte –apirilaren 11n hasiko dira
jartzen–. Ia denak izango dira
grisak eta marroiak, baina bost
gunetan gainerako edukiontzien
gabezia ere antzeman dute, eta
gune horietan puntu berriak jarriko dituzte, edukiontzi guztiekin:
Masterrekan, Zurraderon, Alkabietan, Torrekuan eta Zubietan.

Udal arduradunek azpimarratu
dute sistema berriarekin erosotasunean irabaziko dutela herritarrek, nahi dutenean atera ahal
izango dituztelako hondakinak;
baina etxean egin beharrekoa ez
dela aldatuko ere nabarmendu
dute, "oso inportantea" dela edukiontzi marroira organikoa bakarrik botatzea –etxean, orain arte
bezala, ontzian eta poltsa konpostagarriarekin batzeko aholkatu dute–, eta alkateak adierazi
du helburua dela orain arteko
gaikako bilketa portzentajeak
"mantentzea eta hobetzea" –aurreko abenduan, adibidez, %81,82–.
Edozein zalantzatarako 688
65 72 43 eta 943-76 46 18 telefono
zenbakiak daude herritarren
eskura.

Euskararen Txantxangorriarekin
bat egin du Bergarako Udalak
J.I. | Bergara

Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzatik
euskararen erabilera sustatzeko sortu duten irudia –Euskararen Txantxangorria– erabiltzeko eta hari zabalpena emateko gonbita jaso du Bergarako
Udalak.
Gonbitari erantzunez, Udalak bat egin du kanpainaren
helburuekin, eta txantxangorriaren irudia erabiliko du
webguneetan, sare sozialetan
eta udal eraikinetan. Bide batez,

Euskararen Txantxangorria. |

Goiena

Udalarekiko harremanetan euskara erabiltzeko gonbidapena
egin die herritar guztiei.

BERGARA

(Jubilatuen etxea)

MARMOLERIA

Bazkariak
•
Afariak
•
Ospakizunak
•
Kintadak

PEDRO SALEGI OSA

Sukalde eta bainu enzimerak

ETOR ZAITEZ!
08:00etatik 21:00etara zabalik!

Tel.: 628 443486
Boni laskurain, 9 behea
BERGARA

Beste gune batzuetan, berriz,
puntu berriak jarriko dituzte,
baina grisarekin eta marroiarekin bakarrik, horien beharra
sumatu delako batez ere, eta kasu
guztietan ez dagoelako bost edukiontzi jartzeko lekurik: San
Pedron, Artekalen, Zabalotegin
eta Zubietan. Zenbait gunetan
hondakinetarako erabili diren
karkabei dagokienez, aurrerantzean ez dira erabiliko
Auzo eta landa guneetan, azkenik, zenbait kasutan kaleko sistema bera erabiltzera pasako dira
–izan daiteke bilketa puntuen
kokapena apur bat aldatzea–, eta
beste batzuetan orain arte moduan
jarraituko dute –giltzadun edukiontziekin-eta–.

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47
Faxa: 943 76 04 77

ERLOJUAK,
ARTIKULU
ELEKTRONIKOAK,
KALKULAGAILUAK...
Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

goiena

Hainbat alderdi, galdeketarekin
Erain elkarteak antolatuta, ekainaren 12an Bergaran eta
Debagoieneko gainerako herrietan egingo den herri galdeketarako
sinadura bilketa hasi zuten zapatuan –200dik gora jaso zituzten
asteburuan–, eta horrekin batera haritz bat landatu zuten EAJ, EH
Bildu, Irabazi eta Podemos alderdietako ordezkariek, babesa agertuz.

bergara 15
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Askotariko gaiak eta formatuak jorratu
ahal izanagatik pozik Martxanterak
Arrakastatsuak izan dira Martxoaren 8aren bueltan antolatutakoak
Omenaldi "hunkigarria" astelehenean, eta kalejira jendetsua martitzenean
Julen Iriondo | Bergara

Aste bete-betea izan da joandakoa
Bergaran, Martxoaren 8aren harira Martxanterek, Jardunek, Auzokok eta Udalak elkarlanean antolatutako ekitaldiei dagokienez.
Martxanterak "oso pozik" agertu
dira antolatutakoek herritarrengandik jasotako erantzunarekin,
eta baita aurtengorako egindako
planteamenduak eman dizkien
aukerengatik ere: "Martxoaren
8ra mugatu beharrean egitarau
oso bat egin dugu oraingoan, eta
horrek eman digu aukera gai
desberdinak lantzeko eta formatu diferenteak jorratzeko", zioen
Elena Eginok.
Aste honetan egindako ekintza nagusietakoak asteleheneko
Bilgune Feministaren Gure genealogia feministak liburuaren aurkezpena eta haren ondoren egindako omenaldia izan dira. Lide
Oregi, Mari Paz Alustiza, Mila
Elortza, Anaje Narbaiza eta Arrate Bengoa (in memorian) omendu
zituzten: "Denak oso pozik atera
ginen ekitalditik. Oso polita izan
zen, hunkigarria. Aurretik aurkeztutako liburuan egiten den
herriz herriko kontaketan Bergara ez da agertzen, eta ondorengo omenaldiak balio izan zigun
herriko zuhaitz genealogiko feminista bat egiteko. Bost emakume
omendu genituen, gizarteak urteetan errekonozitu ez dituen emakumeen ordezkari", zioen Eginok.
"Belaunaldi desberdinetako ema-

kumeak" elkartu izana ere polita izan zela bazioen.
Martxoaren 8an, berriz, kalejira berezia egin zuten dozenaka
herritarrek. Musika lagun eta
hainbaten artean eramandako

Martitzenean egindako kalejira-performanceko une bat. |

goiena

ri buruz, ondorengoa zioen Martxanterak taldeko kideak: "Egun
horrek ikusgarritasun handiagoa
ematen digu, eta aurten egindakoak aukera eman digu aldarrikapen, mezu eta gai bat baino
gehiago jendarteratzeko. Jai
giroan egin dugu, baina ez da
zoriontzeko eguna, borrokan
jarraitzeko baizik".
Egitaraua ixteko, datozen bi
eguaztenetako zineklub emanaldiak falta dira. Horrez gain, hilabete osoan zehar herriko emakume artisten lanak egongo dira
ikusgai Bergarako tabernetan.

Narbaiza, Oregi, Elortza eta Alustiza omenduak.

| amaia txintxurreta

Demasa leloarekin Lilatoian parte hartu zuten lagunak. |

kilometroak 2016

Osintxun ere ospatu zuten Martxoaren 8a

Bergaratik joandakoei saria, Lilatoian

Elkarretaratzea egin zuten aurrena, eta ospakizunarekin jarraitzeko
triki-poteoa ondoren, Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira. 45 bat
emakume batu, eta elkarrekin ekarri zuten gogora parekidetasuneranzko
borrokaren garrantzia.

120 neskak egin zuten bat aurreko domekako Lilatoian Demasa
leloarekin korrika egiteko Kilometroak 2016ren antolakuntzak egindako
omunitatea goiena
deiarekin, eta talde jendetsuenaren
kilometroak 2016 | bergara
saria jaso genuen horregatik.

"Kontua litzateke ohitura moduan
ezartzea zuhaitz bat oparitzea"
Zuhaitz azoka eta landaketa sasoi
bete-betean, bertako espezieak
landatzea helburu duen ekimena
hilero-hilero ezagutu nahi duenari azaltzen bost urte egitera
doa Garitaonandia. Elorregiko
Elorri Goiti baserrikoa, ekimena
praktikara ere badarama, bere

Maite Txintxurreta

Martxoaren 8ko triki-poteoan Osintxun batutako kuadrilla. |

Josu Garitaonandia | 'Oparitu zuhaitz bat' ekimenaren bultzatzailea

j.I. | bergara

oihal more baten atzetik, ibilbidea egin zuten herriko kaleetan.
Hainbat geldialdi egin zituzten,
eta horietan testuak irakurriz
askotariko aldarrikapenak egin.
Plazan hasi eta Simon Arrietara

egin zuten; handik frontoira, eta
Irala kalera gero, plazan amaitzeko berriz. Geldialdietan irakurritako testuetan hainbat gai
jorratu zituzten: pentsioak, etorkinak, prekarietatea... Hainbat
mito desmuntatzeko datuak ere
eman zituzten, tratu txarrengatik
egiten diren salaketen artean
salaketa faltsuak direnen gainekoak, adibidez.
Ekitaldia amaitzeko, Maite
Aristegik eta Nerea Madariagak
bertsoak kantatu zituzten, eta
denek batera Zutik emakumeak
abestia ere bai. Martxoaren 8koa-

baso baten, nahiz eta gutxi izan
oraindik zuhaitz bategatik ekarpena egin dutenak. Ekimena azaltzeko hurrengo hitzordua, hilaren
17an, 19:30ean, kultura etxean.

Nondik dator ekimen hau?
2007an saritu egin zuten nire
ideia Deba Garaia eta Debemen
elkarteen lehiaketan. Geu, base-

Janaria ere etxera
eramaten dugu
Plater gustukoenak:
• Xia-Jiao (ganba-enpanadillak)
• Curry triangeluak okelaz beteta
• Langostino frijituak almendrekin

Etor zaitez!
943 25 06 77 • Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean) • BERGARA

rritar moduan, lehenagotik gabiltza pinua bota ondoren hurrengo
landaketak hostozabalenak egiten.
Izan ere, konbentzituta gaude
pinua eta eukaliptoa behin eta
berriz landatuz gero, lurra gero
eta okerragora joan daitekeela.
Nik proposatzen dudana izan
daiteke modu bat beste zuhaitz
mota batzuekin lortuko liratekeen
diru sarrerak pinuak ematen
dituenekin berdintzeko. Honela,
3.000 pinuk 35 urteren ostean
emango luketen kopuru bera
emango lukete beste hainbeste
hostozabalek, bakoitzagatik inork

TELEIXA
BILTEGIAK

K

1,45 euro ordainduko balitu urtean.
Kontua litzateke, kontsumo gizarte honetan, opariak egiterakoan,
ohitura moduan ezartzea zuhaitz
bat oparitzea.

Onuradun bat baino gehiago luke
halako ekimen batek, jendeak parte hartuko balu.

Josu Garitaonandia. |

Julen Iriondo

Gizartearentzat onuragarria litzateke; natura aldetik, basoarentzat
ere mesedegarri; eta baserritarrentzat abantaila litzateke ordaina lortzeko 35 urte itxaron beharrean [pinudiei ematen zaien bizi
aldia], urtero diru sarrera txiki
bat izatea.

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10
www.txipi.com

Eraikuntza
materialak

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA
Tel.: 943 76 27 93

Amillaga 5, behea - BERGARA

16 bergara

2016-03-11 | egubakoitza | gOIENA

Santxo eta
Ugalde
finalera
lau'terdikoan
i.b | bergara

Bergarak Urnietaren aurka jokatu zuenekoa. |

imanol soriano

Bergarak Decotena Pulporen
aurka lehiatu beharko du kanpoan
imanol beloki | bergara

Jaisteko beldur

Gipuzkoako eskubaloi txapelketa jokatzen ari den Bergara Kirol
Elkarteak Zumaian jokatuko du
hurrengo partidua, Decotena Pulpo taldearen aurka. Denboraldia
amaitzeko lau partiduren faltan,
garaipen beharrean daude Edu
Orgazen taldekoak.
Zumaiarren aurkako partidua
domekan izango da, 11:30ean,
Lubaki kiroldegian. Partidu arriskutsua izango dute bergararrek,
eta aurkariekiko duten lau puntuko aldeari buelta eman nahi
diote distantzia handitzeko.

Bergararren denboraldiko partidu garrantzitsuena izan daiteke
aste bukaera honetakoa, eta dena
emango dute jokalariek etxera
puntuak ekartzeko.
Josetxo Muniategi bigarren
entrenatzaileak hauxe adierazi
du: "Garaipen beharrean gaude;
izan ere, teorikoki bi talde jaisten
dira gure mailan, baina lau ere
jaitsi daitezke. Bigarren Nazional
Mailatik bi gipuzkoar jaisten
badira, eta gipuzkoar bakar bat
ez bada igotzen, kategoriatik jaitsi gaitezke."

'Ayer Gauean' lana izango
da gaur Zabalotegi aretoan

'Ayer gauean' antzezlanean, Ipintzako ikasleak dantzan. |

imanol soriano

Lau t'erdiko pilota txapelketan, gazte mailan, Salaberriak
22-7 irabazi zion Rioli, martitzeneko partiduan, eta nagusien mailan, berriz, Ugaldek
22-8 irabazi zion Lasori. Bestalde, aurreko asteko finalaurrekoan, Alberdik 22-18 irabazi zion Zubizarretari, eta
Santxok emaitza berarekin
Errandorenari. Gauzak horrela, martxoaren 15ean, 19:30ean,
promesen mailan Alberdi-Salaberria eta nagusietan Santxo-Ugalde izango dira finala
jokatuko dutenak Bergarako
munizipalean.
Finala nortzuek jokatuko
duten erabakita, Reyes Azkoitia pilota entrenatzailearen
esanetan: "Ez dago faborito
garbirik. Salaberriaren eta
Alberdiren arteko neurketa
gogorra izango da. Nagusietan
ere antzeko gerra izango da;
Ugaldek, agian, maila altuagoa
erakutsi zuen, sakez tanto
asko eginaz Lasoren aurka,
baina ikusi beharko da…".

i.b | bergara

Ipintza institutuko batxilergoko
ikasleek Ayer Gauean obra taularatu zuten Torresoroa aretoan,
Antzuolan, aurreko zapatuan,
martxoaren 5ean. Gustura geratu ziren antzezleak, Ipintzako
batxilergoko antzerki taldeko
kideak, eta lanaren egile eta zuzendari Pello Lezertua. 100 lagun
inguru batu ziren antzezlanaz
disfrutatzeko, eta dantzak eta
abestiek garrantzi handia izan
zuten obran.
Gazteek euskara erabiltzeko
(edo ez erabiltzeko) duten ohituraz dihardu lanak, eta tren baten
dago girotuta, Zumarraga–Bartzelona ibilbidea egiten duen
Alvia baten. Obra osatzen duten
hiru abestiek zerikusia dute trenarekin; horietako bat Gatiburen
Zumarragako trena da.
Gaur, Bergarako Zabalotegi
aretoan izango da antzezlana
ikusteko aukera, eta sarrerak
lau eurotan daude salgai.

Pol-Pol Mendi Elkarteko Gazte Taldea elurretan. |

Pol-Pol mendi elkartea

Pol-Pol Mendi Elkarteko gazteek,
apirilerako ibilbidea prestatuta
i.b | bergara

Bergarako Pol-Pol Mendi Elkarteko beteranoen azken irteera
otsailaren 21ean izan zen; Mendaro-Kalbarixo-Deba bidea egin
zuten, eta, eguraldia lagun
izanda, giro bikainean ibili
ziren. Hurrengo irteera, berriz,
martxoaren 13an, domeka honetan, izango dute. Goizeko zortzietan Bergarako Udal Pilotalekutik irtengo dira, eta Meñaka-Sollube-Bermeo bidea
egingo dute. Egun osoko irteera izango da, eta joateko hogei
euro ordaindu beharko da.

Lesakarrak eta
debagoiendarrak
bertsotan
i.b | bergara

Zapatuan, Debagoieneko eta
Lesakako bertso eskolen topaketa izango da Bergaran: Bertso-truk. Bertsoen aitzakian,
egun osoko egitaraua prestatu da, batez ere, Lesakako
bertsolariekin harremana
estutzeko helburuarekin.
Poteoarekin hasiko dira
motorrak berotzen, 13:00etan,
eta ondoren, Gaztetxean bazkaldu ostean, nahi duenak
libreki bertsoak egingo ditu.
19:00etan, berriz, Arrano tabernan desafioa egingo dute.
Debagoieneko lau bertsolari
Lesakatik etorriko diren beste lau bertsolariren aurka
lehiatuko dira, lagun artean,
elkar ezagutzeko.

Azkenengo irteeran moduan,
eguraldia lagun izatea espero
dute antolatzaileek.
Mendi Elkarteko gazteek,
berriz, aurreko domekan, martxoaren 6an, Bergarako Mugarrien zati bat burutu zuten eta
elur artean gustura aritu ziren.

Gazteen hurrengo irteera
Gazte taldearen hurrengo irteera eguna eta ibilbidea prestatu
dute dagoeneko. Apirilaren 24an
izango da, eta Arantzazu-Elgeako mendilerroa-Andarto-Urkulu bidea egingo dute.

labegaraieta
emaitzak
Sanpe United-Komando Piperrak
Arrano Zabalik-Vodka Juniors
SVC-River City
Estrella Coja-HIS	
America-Birgerias

3-7
13-8
5-8
4-3
8-5

SAILKAPENA
	TALDEA	P	J

1	Estrella Coja
2	Errefuxa
3	Komando Piperrak
4	River City
5	Poteo Izarrak
6	America
7	Birgerias
8	Arrano Zabalik
9 Vodka Juniors
10	Sanpe United
11	HIS	
12	SVC

36
30
30
29
23
23
15
15
10
9
9
7

14
13
14
14
13
13
13
14
13
13
14
14

PARTIDUAK
Martxoak 13, domeka

16:00	Arrano Zabalik-HIS / Birgerias
17:00	Birgerias-River City / HIS
18:00	Poteo Izarrak-Estrella C. / Errefuxa
19:00	Errefuxa-Vodka J. / Poteo Izarrak
20:00	America-Sanpe United / Vodka J.

Bergarako musika
eskolan ate irekiak
izango dira zapatuan

Helduentzako eta
umeentzako ipuin
kontaketak izango dira

Loreto Aramendik
organo kontzertua
eskainiko du

Bergarako Udal
Musika Bandaren
kontzertua domekan

Soraluze Bergara
taldeak Hernani
hartuko du etxean

Bergarako musika eskolan
12:00etatik 14:00etara ate irekiak
izango dira zapatu honetan, musika eskola bera ezagutzeko; haur,
gazte zein helduentzat bideratuta dago. Bertan, Musika zertarako? hitzaldia izango da aurrena,
bisita gidatua ondoren, eta, azkenik, musika tailerrarekin amaituko da. Hitzaldia eta bisita gidatua ordu erdian behin izango da.

Helduentzako ipuin kontaketa hilaren 15ean izango da,
Tania Muñoz ipuin kontalariaren eskutik. Album de
Familia kontaketa Udal Liburutegian izango da, 19:30ean.
Umeentzako saioa, berriz,
martxoaren 17an izango da
Rakel Imazen eskutik, Barita
magikoa bakarrik kontaketa
18:00etan izango da.

Bergarako Stoltz-Frères Organoaren Lagunen Elkarteak
antolatutako emanaldia izango da domekan, Santa Marina
elizan. Loreto Aramendi organo-jotzaileak eskainiko du
kontzertua, 19:00etan, eta
sarrerak bost eurotan izango
dira salgai. Ateratako dirua
Stoltz-Frères Organoa konpontzeko erabiliko da.

Bergarako Udal Musika Bandak martxoaren 13an kontzertua eskainiko du, frontoian,
12:30ean. Hain zuzen ere,
Alfredo Gomez Chirlaque
zuzendariaren gidaritzapean,
R. M. Azkueren Vizcaytik–Bizkaiara obertura eta F. Cesariniren Old Russian Romances suitea interpretatuko
dituzte, besteak beste.

Senior mailako Soraluze Bergara saskibaloi taldeak Hernaniren aurka jokatuko du
hurrengo jardunaldia. Zapatuan Labegaraietan izango
da, 16:30ean. Aurkariak bosgarrenak daude sailkapenean,
eta Soraluze Bergara, berriz,
azkena da. Sei jardunaldiren
faltan zulotik ateratzea izango dute helburu bergararrek.

OÑATI
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Arrikrutzen ere ospatuko
dute Koben Eguna
Lehoiaren hezurdura nola aurkitu zuen kontatuko du zapatuan Zubeldiak
Itxita dagoen galeria ikusteko irteera egongo da, 50 urte bete direlako
oihana elortza | oñati

Euskal Herriko kobazuloen elkarteak antolatuta, Koben Eguna
ospatuko dute datozen bi asteburuetan. Arrikrutzen kasuan, zapatuan eta domekan izango dira
ospakizunak. Zapatuan, bisita
berezia egongo da, duela 50 urte
lehoiaren hezurdura aurkitu zuen
Iñaki Zubeldiarekin. Domekan,
berriz, erdi-prezioan izango dira
sarrerak.

Itxita dagoen galeria
Lurpea izeneko elkartean batzen
dira Euskal Herriko kobak. Zortzi dira, eta elkarrekin antolatzen
dute Koben Eguna. Aurtengo egitaraua Arrikrutzen aurkeztu dute,
lehoiaren hezurduraren 50. urteurrena delako. "Denek dute balio
esanguratsua duen ondare geologikoa, paleontologikoa edo arkeologikoa, adibidez, eta horiek erakusteko bisita eta ekintza ezberdinak egingo ditu koba bakoitzak
datozen bi asteburu hauetan",
azaldu du Arrikrutz Kobak kudeatzen dituen Oinatur kooperatiba-

Kobetako ordezkariak eta Oñatiko alkatea Arrikrutzeko sarreran. |
ko Leire Garaik. Karrantzako
Pozalaguako, Ekainberriko eta
Mendukiloko ordezkariak egon
ziren aurkezpenean, Arrikrutzekoak ez ezik, eta eskerrak eta
ongietorria eman zien denei Mikel
Biain alkateak. "Herritarrak gon-

o.e.

bidatu gura ditut bisitetan parte
hartu eta kobazuloak ezagutzera",
gehitu zuen segidan.
Iñaki Zubeldiak 1966an aurkitu zuen lehoiaren hezurdura
Jesus Maroto ikaskidearekin batera. Galdu egin ziren biak koba-

zuloan, ez zekiten non zeuden eta
nola atera handik, eta halaxe
aurkitu zuten hezurdura, kasualitatez. Bizipen horiek kontatuko
ditu Iñaki Zubeldiak, bertatik
bertara, zapatuko bisita berezian.
16:00etan izango da.
Penintsulan ez da oraindik
Arrikrutzeko lehoiaren besteko
hezurdura osorik aurkitu. Zubeldiak eta Marotok zapaldu zuten
galeria hori itxita dago egun, kontserbaziorako. Baina apirilaren
16an bisita berezia egingo dute
galeria horretara. Hamar pertsona sartu ahal izango dira bakarrik
eta asteburu honetako bisitetan
parte hartzen duten lagunen artean
zozkatuko dira hamar txartel
horiek.
Arrikrutzen bezala, gainerako
kobetan ere ekintza ezberdinak
egingo dituzte, eta prezio erdian.
Hala, Karrantzako Pozalaguan
dolomiten museoa ikusteko aukera ere egongo da; Ekainberrin,
margoak egiteko eta etxera eramateko aukera izango dute bisitariek; Mendukilon, Kinada taldearen kontzertua egongo da;
Isturitzen, bertatik bertara ikusi
ahal izango dira musika egiteko
erabil daitezkeen txirula naturalak, munduko bakarrak; Sarako
leizean, berriz, euskaldunen jatorriaren eta mitologiaren bila joango dira, Urdazubin arkeologiako
tailer esperimental bat egingo
dute eta Zugarramurdin rally
fotografikoa. Lurpea.eus atarian
datoz bisiten xehetasun guztiak.
Asteburu bat Karrantzan zozkatuko da bisiten artean.

Konpostagailuen erabilera egokia
zein den gogorarazteko bilerak
o.e. | oñati

o.e.

Arkupeetako lurra konpontzen
Foruen plazako arkupeetako lurzorua konpondu egingo dute,
irisgarritasuna hobetzeko. Hainbat harri apurtuta edo gastatuta
daude eta konpondu eta berdindu egingo dituzte denak. Faseka
egingo dituzte lanak eta udaletxe pareko arkupeetatik hasi dituzte.
Urtea amaitu orduko lurzoru guztia egongo da eraberrituta.

Konposta egiteko 44 ontzi daude
banatuta herriko zazpi auzo-konpostgunetan. Udalak ikusi du
guztietan ez dela behar bezain
ondo egiten konposta, ohitura
edo jarrera ezegokiak hartu dituztela hainbatek, eta, horiek zuzentzeko, bilerak deitu ditu Udalak
erabiltzaileekin egiteko.
Aste bakoitzean gune bakoitzeko erabiltzaileendako bilerak
egingo dituzte. Joan den astean,
esaterako, Ugarkaldeko gunea
erabiltzen dutenekin bildu ziren
udal ordezkariak eta hurrengoan
Olapotoko gunekoekin bilduko
dira. Martxoaren 15ean, A, B eta
C ontziak erabiltzen dituztenendako bilera izango da eta mar-

txoaren 16an, hondakin organikoa
D, E, F eta G ontzietara botatzen
dituztenekin. Bilerak Eltzian
izango dira, 19:00etan.

Oharrak
Udal ordezkariak astean behin
joango dira guneetara erabilera
zuzena den edo ez ziurtatzeko.
Ezetz ikusiz gero, itxi egingo dute
aldi baterako ontzia eta erabiltzaileek zintzilikarioetan atera
beharko dute hondakin organikoa,
dagokion egun eta orduan. Denbora bat pasatzen denean, zein
sistemarekin jarraituko duten
galdetuko zaie herritar horiei.
Ontzietan postontzi moduko
batzuk jarriko dituzte, oharrak
eta jakinarazpenak sartzeko.

Hiru etxebizitza sozial errentan emateko
deialdia zabaldu du udalak
o.e. | oñati

Bidebarrieta kalean dauden
hiru etxebizitza sozial errentan
emateko deialdia zabaldu du
udalak. Izaera sozialeko etxebizitzak dira eta helburua da
diru sarrera urriak eta etxe
premia dutenei alokatzea. Alde
horretatik, ez da hileroko errenta kopurua zehazten, eta maizterren diru sarreren arabera

finkatuko da. Etxebizitzak okupatuta daude orain, udazkenean
geratuko dira hutsik baina alokatzeko interesa duten herritarrek eskaera egin dezakete
dagoeneko. Udal bulegoetan
egin behar dira eta bete beharreko baldintzei buruzko informazioa ere hantxe eskatu daiteke. Martxoaren 31 da eskaerak
egiteko azken eguna.

Olapotoko erabiltzaileen konpostagunea. |

o.e.

17

Produktuak
batuko dituzte
Siriara
bidaltzeko
o.e. | oñati

Hotz Oñati taldea Siriara giza
laguntza bidaltzeko material
bilketa kudeatzen hasi da.
Gaurtik, egubakoitza, hilaren
19ra arte, materiala biltzeko
guneak egongo dira herriko
hainbat puntutan.
Bilketa puntuak hauek
dira: Eroski, BM, Dia, Errekalde autozerbitzua eta San
Migel kooperatiba dendak.
Gaur eta bihar, gainera, aurrez
aurreko bilketa egingo da
Eroskin, baita hilaren 18an
eta 19an ere. Egun horietan
boluntarioak egongo dira Hotz
Oñati taldeak martxan jarri
duen bilketa sustatzen.

Oinarrizkoak
Bilketa kanpaina honetan
oinarrizko lehengaiak jaso
gura dira. Adibidez: haurrentzat pixoihalak eta ipurdiko
toallak, emakumeendako konpresak, janaria latan (txerrikirik ez eta ireki errazak),
arroza, pasta, lekaleak (kristal
poteetan ez), haurrentzat
esne-hautsa, biberoiak eta
tetinak, xaboia eta material
medikoa (gasak, esparatrapuak, bendak, iodoa...). Bartzelonan egoitza duen Alhambra elkartearen bidez bideratuko da bilketa. Oñatitik
Bartzelonara Seur Fundazioaren bidez bidaliko dituzte.
Batutakoa sailkatzen lagundu gura izanez gero, mezua
bidali behar da helbide honetara: hotzonati@gmail.com.

Atzeko kaleko
lanak
esleitzeko epea
zabaldu da
o.e. | oñati

Atzeko kalea oinezkoendako
egokitu gura du udalak. Kalearen zati bat horrela dago egun,
eta bigarren zatia egiteko
lanak esleitzeko deialdia
zabaldu du aste honetan.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak jaso du deialdia, eta,
horren arabera, lanak hiru
hilabete eta erdian egin beharko ditu aukeratutako enpresak. Aurrekontua, berriz,
346.100 euro pasatxo da, BEZa
kanpo. Orain, lan hauek egiteko interesa duten enpresek
eskaerak egin beharko dituzte udaletxean apirilaren 13a
aurretik.
Bigarren fase honetako
lanak Ramon Irizar kaleko
bidegurutzetik alondegirainoko kale zatian egingo dituzte, hain zuzen.
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Emakumeen eskubideak eta
mugimendu feminista berbagai
Gaur, hilak 11, zinea, txokolate-jana eta musika, eskubideak aldarrikatzeko
maider arregi | oñati

Martxoaren 8ko aldarrikapenek
jarraipena izango dute. Hala, Emakumeen Egunaren bueltan, gaur,
Las chicas de la lencería filma
izango da ikusgai Lagun Lekun
(Eltzia), 17:30ean. Gero, solasaldia
eta txokolate-jana izango da.

Artisau azoka
Bihar, zapatua, Sare Feministak
antolatuta, emakume artisauen
azoka egingo da, 10:00etan. Plazako kioskoaren atzealdean dagoen

plazatxoan jarriko dute (eguraldi txarra eginez gero, gaztelekuko Topalekuan). 16 artisau izango dira euren lanak erakusten:
bitxiak, poltsak, larruzko edo
artilezko artisau lanak... jarriko
dituzte salgai eta ikusgai. 15:00etan
Emakume Bazkaria egingo da
gaztetxean eta 19:00etan, Puro
Luegoren kontzertua.

Mahai ingurua
Borroka feministaren bitartez
gizartean izandako lorpenen gai-

Martxoaren 8an gaztetxoek murala margotu zuten klarionaz. |

Leire ZUmalde

nean jardungo dute Anabel Sanzek (Feminis), Joana Etxanok
(Mugarik Gabe) eta Rebeka Maestrok (Sare Feminista). "Nazioartean eta Euskal Herrian egun
bizi dugun egoeraz eta emandako
urratsez jardungo da solasaldian.
Nik ikuspegi lokalaz jardungo
dut", azaldu du Rebeka Maestrok.
"Oñatin orain hiru-lau urte berriro jarri genuen abortuaren gaia
mahai gainean. Izan ere, atzera
pauso erraldoi horiei nola aurre
egin behar izan genien azalduko
dut mahai inguruan. Orain 30
urte Oñatiko emakumeen borroka nolakoa zen eta izan zituzten
lorpenak ere ekarriko ditut".
"Martxoaren 8a aldarrikapenak
egiteko eguna da. Berdintasunaz
jardutea da mugimendu feminista zer den azaltzea eta honen
lorpenak errekonozitzea. Asko
dago egiteko; lorpenak prekarioak
dira-eta. Gizarteak aitortu gabeko zorra dauka mugimendu feministarekin", dio Berdintasun
teknikari Maitane Iribarrek.
Hitzaldiaren aurretik, Dantzan: logros feministas por el
derecho a decidir dokumentala
eskainiko dute. Martxoaren 16an,
Euskaldun Berria gelan (Bidebarrietan) 19:00etan izango da.

nire ustez
amaia
madina

Itunaren
bertutea

H

erritarrok, gure eguneroko zereginetan eta
elkarren artean bizikidetasun ezin hobea
lortzeko, etengabe itunak egiten ditugu, hala nola gure bikotekideekin, gure seme-alabekin,
gure lagunekin, gurasoekin,
anai-arrebekin, bizilagunekin
eta lankideekin… Izan ere,
elkarbizitzak, nahitaez, itune-

tara bideratzen gaitu, eta lortu ere, lortzen ditugu.
Berriz, gure interesak
kudeatzeko hautatu ditugun
ordezkari politikoek irudikatzen digute eszenatoki bat, non
bakoitza bere baitan gelditzen
den, ituna eta adostasuna bigarren mailako planoan ezartzen
duelarik.
Baina posible da akordiorik
gabeko elkarbizitza? Ez litza-

"Bizikidetasun
hobea lortzeko,
etengabe itunak
egiten ditugu"

teke gure bizitza, gogobetekoagoa, orokorrean eta politikoki
ere, ituna bagenuke ardatz
politikotzat, idealena ez balitz
ere norberaren banakako helburuak lortzeko? Demokrazia
itunera behartu gabe, babes
daiteke? Eraiki dezagun, ituna
balore bezala, ituntzea bizikidetasuna eraikitzeko oinarritzen duen kontzientzia eraikiz; eta horrela soilik, Groucho
Marx-ena bezalako definizioak
alde batera utziko ditugu: "Politika da arazoak bilatzeko, haiek
aurkitzeko, diagnostiko faltsua
egiteko eta erremedio okerrak
gero emateko artea", gaur egun,
errealitate penagarria egokitzen dena.

Elkar Heziko ikasleak. |

elka rhezi

'7 emakume 7
eredu' erakusketa
Emakumeen lana azpimarratu
gura duen erakusketa gaurtik
martxoaren 21era arte izango da
ikusgai Kale Barriko zazpi
dendetako erakusleihoetan. Elkar
Hezi ikastetxeak landu duen
hezkuntza proiektua da, ikasleekin
egina. "Iragarki kanpainak egiteko
emakume perfektuetara jotzen da.
Guk estereotipo horiek baztertu
nahi izan ditugu. Emakume
perfektu horietatik at, emakume
arrunten perfekzioa azaleratzeko
kanpaina egin dugu", diote Elkar
Heziko proiektuan parte hartu
duten ikasleek. "Adin eta kultura
ezberdinetako emakumeak bilatu
nahi izan ditugu, guztiak Oñatin
bizi direnak. Nahiz eta batzuetan
kontatzeko ezer ez dugula
pentsatu, guztiok dugu zerbait

7 emakume 7 eredu lana. |

elkar hezi

gure bizitzari buruz partekatzeko.
Argazkietan emakume bakoitzari
buruzko informazioa dago,
hizkuntza erraz eta sinplean
idatzia, baina errealitate hutsa
islatzen duena", diote.

Nafarroaz berba egiteko Floren
Aoiz eta Pruden Gartzia
gonbidatu dituzte gaztetxera
I.e. | oñati

Pruden Gartzia gaur

Nafarroari buruz berba egiteko
bi ekitaldi antolatu dituzte aste
honetan Antixena gaztetxean.
Eguaztenean, esaterako, Floren
Aoiz izan zen hizlari eta Nafarroaren aldaketaren gakoak
izan zituen hizpide. Haren esanetan, Nafarroako aldaketa
2015eko hauteskundeak baino
lehenago hasi zen mamitzen
eta ez da soilik maila instituzionalean gertatu. "Nafarroakoa
ez da kolore aldaketa huts bat
izan, erregimen oso bat desmuntatzen ari da", esan zuen.

Gaur, egubakoitza, berriz, Pruden Gartzia historialari oñatiarrak Nafarroako Auziaz
liburua aurkeztuko du, 18:00etan.
Lau saiakera labur biltzen ditu
eta Errenazimenduan kokatu
ditu saiakerak Nafarroako Erresumaren galerarekin lotuz.
Liburua irakurri ahala atzera
begiratzea helburu bada ere,
Gartziak burua eta gogoa gaur
egungo Euskal Herrian ditu.
Hausnarketarako gai ugari azaltzen dizkie irakurleei idazle
oñatiarraren liburuan.

Euskarari lotutako diru laguntza
deialdia zabaldu du udalak
Martxoaren 31n
denda itxiko dugu.
Aprobetxatu eskaintzak
eta denboraldi berriko
artikuluetan ditugun
deskontuak.
Tel.: 943 78 07 55

O.E. | OÑATI

Euskararen sustapenari lotutako diru laguntzen deialdia
zabaldu du Oñatiko Udalak.
Adibidez, errotuluak, irudi
korporatiboa eta webgunea
euskaraz jartzen dituzten entitateek eskatu ahal izango dute
(2.000 euroko gastua guztira).
Eskaera errotulua jarri aurretik egin beharko da, betiere,

2016. urtearen barruan. Bestalde, euskara ikasteko (4.000
euro guztira) eta aisialdiko
begirale ikastaroa egiteko (4.875
euro guztira) laguntza ere egongo da. Horien eskaerak ikastaroa egin eta hurrengo hilabetean aurkeztu beharko dira.
Udal bulegoetan egin behar
dira baterako zein besterako
eskaerak.

Floren Aoiz, gaztetxean, eguazteneko hitzaldia hasi aurretik. | jokin bereziartua
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ko dutela dio Jotxo Larrañana
antolatzaileak, herritarrei babesa emateko asmotan. Amaieran
ehun bat oñatiarren argazkia
ateratzeko asmoa ere badute antolatzaileek. Ekitaldiaren aurkezpena amaitu ostean, arkupeetan
sinadurak biltzen hasiko dira
luntxa egiteaz batera.

1.100 sinadura helburu

Erain taldeko 25 oñatiarrak otsailaren 27ko Kulturateko ekitaldian. |

erain debagoiena

Bihar hasiko dira herri galdeketaren
aldeko sinadurak batzen
12:00etan hasiko dira sinadurak biltzen Oñatiko Santa Ana antzokian
irati elortondo | oñati

Bihar, martxoak 12, hasiko dira
herri galdeketaren aldeko sinadurak biltzen Oñatin, 12:00etan.
Erain taldeak iragarri duenez,
Santa Ana antzokian izango da

aurkezpen ekitaldia, eta sinadura eta amaierako luntxa kanpoko
arkupeetan egitea espero da. Bideo
labur bat eskainiko dute ekitaldiari hasiera emateko, nondik
norakoa, ideia eta taldearen his-

Lenao eta Zingira talde
oñatiarrak Gaztelekuan

toria azalduz. Testuaren irakurketa ere egingo da, bi hizkuntzatan, eta, horretarako, hiru irakurle nagusi igoko dira oholtza
gainera. Kanpoan dauden oñatiarren bideo bat ere proiektatu-

i. e. | oñati

Proiektu berriarekin datoz bi
taldeak: Zingirak lehen aldiz
aurkeztuko du Bidaia diskoa eta
Lenao laukoteak izen bera duen
lana aurkeztuko du. Bihar, zapatua,
izango da kontzertua 22:30ean,
Gaztelekuan. Sarrera: 5 euro.

Goiena

Iruzurrak nola
saihestu azalduko
dute Pake Lekun

Maider Arregi bertsolari oñatiarra Gabirian jokatuko den
Osinalde sariketarako sailkatu da. Zapatuan egin zuten
sariketa horretarako lehen
kanporaketa Ordizian, eta
hantxe lortu zuen txartela
bertsolari oñatiarrak.
45. Osinalde sariketa datorren apirilaren 2an jokatuko
da Gabirian, eta oraindik beste bi kanporaketa izango dira
txapelketa horretan parte
hartu ahal izateko. Zaldibian
eta Gabirian egingo dira kanporaketa horiek datozen bi
zapatuetan. Sei gazte lehiatuko dira.

Otoitz topaketa bat
egingo dute bihar
Arantzazun
Otoitz egiteko jardunaldia
antolatu dute biharko, zapatua, Arantzazun. Basilikan
izango da, Jubileuko txokoan,
17:00etatik 18:00etara. Euskaraz izango da.
Iñaki Beristainek azaldu
duenez, herritar guztiei zuzenduta dagoen jardunaldia izango da. "Urte asko ditugu gure
agendak gainezka ditugula,
batez ere lana, familia eta
aisialdia direla eta, geure
barruari axola handirik eskaini gabe, eta horretarako aukera eskaintzen du Arantzazuk",
dio Beristainek.

Miren Arbil Urteaga
izango da bake epailea
datozen lau urteetan

Herrian jotzeko gogo handiz daudela dio Iñigo Ibarrondok Zingira proiektuaren bultzatzaileak,
zuzenean aspaldi jo ez dutela-eta urduri daudela aitortzen badu
ere. Lenao eta Zingira taldeetako kideak aspaldiko lagunak
dira: bataren eta bestearen proiektuetan elkarlanean aritu dira.
eta bihar agertokian ere horrela
egingo dute. Egoitz Olaldek eta
Ander Etxanizek bi emanaldietan
joko dute.

Iruzurrak nola saihestu jakiteko hitzaldia antolatu dute
Pake Leku erretiratuen elkartean datorren asterako. Martitzenean, hilak 15, izango da,
17:30ean, elkartean bertan.
Bi ertzain etorriko dira
hitzaldia egitera, eta banketxeetan egin behar izaten diren
gestioetan edo etxez etxe gai
bati edo beste bati buruzko
informazioa eskaintzen ari
direnen aurrean nola jokatu
azalduko dute. Hitzaldia irekia da eta aukera egongo da
galderak egiteko.

Martxoaren 3an egindako osoko bilkuran onartu zuen udalbatzak, aho batez, herriko
bake epailea Miren Arbil
Urteaga Bikuña izatea datozen
lau urteetan Oñatiko bake
epailea. Bere ordezkoa Mari
Karmen Rodriguez izatea ere
onartu zuen. Erabakia Euskal
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritzari jakinaraziko diote,
izendapena egitea erakunde
horren eskumena baita.
Jaiotzak, heriotzak, ezkontza zibilak eta antzerako egiaztagiriak sinatzen ditu bake
epaileak, besteak beste.

Oñatin jotzeko irrikan

Lenao talde oñatiarra. |

Gure Esku Dago ekimena gogora
ekarrita, otsailaren 27an Kulturaten eginiko aurkezpen ekitaldian
150 debagoiendar batu ziren, Oñatitik 25. Herri bakoitzeko sinadura bilketa egunak pasa den
astebukaeran hasi ziren Debagoieneko herri gehienetan, datorren ekainaren 12an egingo baita botazio nagusia, Nahi al duzu
euskal estatu independente bateko
herritar? galdetuta. 16 urtetik
gorakoek izango dute botazio
honetan parte hartzeko aukera.
Oñatiko Erain taldeko antolatzaileek 1.100 sinadura lortzeko
helburua dute; herri bakoitzeko
biztanleria kontuan hartuta, bertako %10 lortu behar baita ekaineko galdeketa burutu ahal izateko. 16 urtetik gorako guztiek
izango dute bozkatzeko aukera,
eta antolatzaileek herritar guztiak
animatzen dituzte sinadura eta
botazioetan parte hartzera.
Sinadurak biltzeko mahaiak
Santa Anan jarriko dira ekitaldiak irauten duen bitartean, eta
domeka eguerdian Foruen plazan
ere bai. Santa Anako ekitaldian
bideo emanaldia egongo da, eta
hainbat oñatiar agertuko dira.

Osinalde sariketan
parte hartuko du
Maider Arregik

o.e. | oñati

Dagoeneko zabalik dago
udaleku irekietan izena
emateko epea

Ludoteka ibiltariak
'jumping'-a eramango
du Errementari plazara

Elkartasun afaria
egingo du gaur misio
taldeak Bidaurretan

Eskolako bidean
egitasmoko argazkiak
ikusgai astelehenetik

Oraindik badaude
sarrerak Brahms-en
'Requiem'-a entzuteko

Ekainaren 27tik uztailaren 22ra
izango dira aurtengo udaleku
irekiak eta izena emateko epea
martxoaren 18ra arte dago zabalik. Aurten ere gaztelekua izango
da topalekua eta prezioa 70 euro
da umeko. Zaintza zerbitzua ere
egongo da; 50 euro da prezioa.
Lau eta hamabi urte arteko ume
eta gaztetxoak joan daitezke aurtengo udaleku irekietara.

Errementari plazan egongo
da bihar, zapatua, goizean
Txaloka ludoteka ibiltaria,
eta bi aukera eskainiko die
ume eta gaztetxoei: naturarekin sormen lana egitea eta
jumping-a probatzea. 11:00etatik 13:30era egongo da. Eguraldi txarra eginez gero, Euskaldun Berria gelan izango
dira begiraleak.

Parrokiako Misio Taldeak
antolatuta, elkartasun afaria
egingo dute gaur, egubakoitza,
iluntzean. Hervé-k emango
du afalosteko hitzaldia, eta
Maliko egoeraz berba egingo
du. Bidaurretako fraideen
lokalean da hitzordua, 20:30ean.
Batzen den dirua misio taldeak Haitin babesten duten
proiektura bideratuko da.

Eskolako bidean zer gustatzen
zait? Zer ez? galderen erantzunak argazkietan jaso dituzte herriko ikasleek, eta argazki horien erakusketa astelehenean zabalduko dute.
Martxoaren 18ra arte egongo
dira ikusgai, kultura etxeko
erakusketa gelan, 18:00etatik
20:00etara. Hezkuntza Mahaiaren egitasmoa da.

Brahms-en Requiem-a entzuteko sarrerak ari dira saltzen
poliki-poliki. Hilaren 20an
interpretatuko du obra hori
Oñatiko Ganbara abesbatzak,
parrokian, 19:00etan. Oraindik,
baina, gelditzen dira sarrerak,
eta bi modu daude eskuratzeko: Txokolateixia eta www.
ganbara.sacatuentrada.es. Prezioa da hamar euro.
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Kiroldegiaren abonatu
kopuruak %25 egin du
gora hamalau hilabetetan
Iazko irailetik hona 462 lagun abonatu dira
Autofinantzazio maila %65 pasatxokoa da
Mirari Altube | ARetxabaleta

Ibarra kiroldegiak emaitza ezin
hobeak izan ditu azken urtean.
Abonatu kopuruak gora egin du,
nabarmen, gainera, Udaleko Kirol
Saileko ordezkariek jakinarazi
dutenez, eta oso pozik aurkeztu
dituzte datuok. Era berean, kudeaketa ereduaren gaineko hausnarketa abiaraziko dutela aurten
iragarri dute.

Sinadurak jasotzen
jarraituko du Erain
Debagoiena ekimenak
M.a. | Aretxabaleta

1.000 sinadura baietz

Erantzun ezin hobea jaso du
Erain Debagoienak herritarren
aldetik, eta sinadurak jasotzen
jarraituko du Aretxabaletako
lantaldeak. Gaur, egubakoitza,
Durana kalean egongo dira
18:30ean hasita. Apirila bukatu
artean jarraituko duela bilketak iragarri dute; hurrengo
asteotan, Pagaldaixena taberna
izandakoa zabalduko dute eguaztenetan, pintxo pote egunean,
sinadurak jasotzeko eta mokadutxo bat eskaintzeko herritarrei. Horretarako, herriko gastronomia elkarteen laguntza
izango dute.

Arkupeko aretoa lepo beteta
zela aurkeztu zituzten joan den
zapatuan ekimenaren nondik
norakoak, eta ekainaren 12an
egingo den herri galdeketara
bidean eman beharreko pausoen
egutegia. Horri babesa emango
dioten sinadurak jasotzea da
hain zuzen lehenengo lana;
Debagoienean 10.000 sinadura
jaso gura dituzte eta Aretxabaletan 700 bakarrik behar izanda ere (biztanleriaren %10)
erronka da 1.000 batzea. Egun
bakarrean, zapatuan, 335 jaso
zituzten; hortaz, antolatzaileek
uste dute laster iritsiko direla.

530 lagun gehiago
Iazko urtarriletik abendura bitartean 420 lagun abonatu ziren, eta
gorazko joerari eutsi egin diote
2016an ere; izan ere, martxora
artean beste 110 abonatu gehiago
daude; hortaz, guztira, 530 dira.
"Igoera, batez ere, irailetik aurrera gertatu da; irailaren 7an 2.188
abonatu zituen kiroldegiak eta
martxoan 2.650 ditu", azaldu du
Asier Muxikak, Kirol teknikariak.
Ibarran eskaintzen dituzten
jardueretako partaide kopuruak
ere gora egin zuen iazko ikasturtean: ia, %40, hain zuzen ere.
"Igeriketa, spinninga, RTX, zumba… jende asko dabil jarduera
horietan, eta oso pozik gaude",
dio Mikel Uribetxebarriak, Kirol
zinegotziak.

265.000 euroko galerak
Datu ekonomikoei dagokienez,
gaur egungo autofinantzazio maila %65ekoa dela jakinarazi dute.
Kiroldegiaren gastua guztira da
778.468 euro, eta sarrerak, ostera,
512.713 euro; hortaz, azken urtean
izan duen galera da 265.754 euro.

Asier Muxika, teknikaria eta Mikel Uribetxebarria, zinegotzia. |
"Aretxabaletar bakoitzari urtean
38 euro dagozkio galera horretatik", dio Uribetxebarriak eta gaineratu du: "Hala ere, autofinantziazio maila oso ona da, kontuan
hartuta Gipuzkoan dauden hainbat kiroldegi".

Aurtengo erronkak
Aurtengo erronkak ere zehaztu
dituzte. Batetik, zerbitzua hobe-

datua

2.650
abonatu

Iazko urtarriletik 2016ko
martxora bitartean %25
egin du gora abonatu
kopuruak; 2.650 ditu orain.

Gaur du Basotxo erretiratuen
elkarteak batzar nagusia
m.a. | Aretxabaleta

Egoitzako areto nagusian egingo du Basotxo erretiratuen
elkarteak batzar nagusia gaur,
egubakoitza. Lehenengo deialdia 16:00etan da eta bigarrena
17:00etan. 975 bazkidek dute
bertara agertzeko gonbidapena.
Iaz egindako memoriaren
eta diru kontuen berri emango
dute eta horiek onartuko dituzte lehenengo kontrakorik ez
bada. Gero aurkeztuko dute
aurtengo gestio plana, eta zuzendaritza batzordeak egindako
akordioen berrespena ere eskatuko dute. Eta zuzendaritza
batzordea osatuko duten kide
berriak aukeratuko dituzte

bukatzeko; hiru lagunek utziko
dute hori eta beste hiru lagun
sartuko dira. Bukatu aurretik
galderak egiteko aukera ere
izango dute bazkideek.

ETBko 'Burubero' saiora
Bestetik, ETBko Burubero saiora ikusle joateko gonbidapena
jaso dute Basotxoko erretiratuek.
Apirilaren 1ean, egubakoitza,
izango da; autobusa hartuko
dute 14:30ean eta itzuliko dira
20:30ean. Izena aurrez eman
beharra dago Basotxoko bulegotik pasatuta (astelehenetik
egubakoitzera, 11:00-12:00). Egun
horretan Kurtzebarri institutuko ikasleak ere joango dira.

Mirari Altube

tzen joan gura dute eta horretarako abonatuen iritzia ezinbestekoa deritzote. Hala, gogobetetasun inkesta egingo diete hil
honetan bertan: "Orain dela bi
urte ere egin zen, eta emaitzak
alderatuta ondorioak aterako
ditugu hobetzen joateko".
Bestetik, kudeaketa ereduaren
gaineko hausnarketa abiaraziko
dute, 2017an lehiaketara aterako
dutelako zerbitzua: "Azken lau
urteotako eredua ikertuko dugu,
eredu ezberdinak mahai gainean
jarri gero eta Kirol batzordean
eztabaidatu. Eredurik eraginkorrena aukeratzea izango da kontua", dio zinegotziak.
Erronka horiekin batera, beste hainbat zehaztu dituzte: informazioa abonatuen eskura jarri;
barne araudia zehaztu eta onartu;
eskaintza berritzailea eta anitza
bermatu; eta mantentze eta garbiketa lanak hobetu, besteak beste.

Galdeketari babesa agertzeko sinatzen, joan den zapatuan. |

M.a.

Aretxarteko merkatariek Ixadebaldeko
jeneroa erakutsiko dute kalean
M.a. | Aretxabaleta

Joan den zapatuan egin zuten
Ixadebalde merkealdien azoka
Aretxarte elkarteko merkatariek, baina eguraldiak ez zien
batere lagundu; izan ere, postuak Iturrigorri pilotalekuan
jarri arren, hotz handia egin
zuen eta ohi baino jende gutxiago gerturatu zen.

Hori horrela, hara eramandako jeneroa kalera aterako
dute gaur eta bihar, zapatua,
eguraldiak laguntzen badu,
behintzat. Merkatari bakoitzak
denda aurrean izango ditu produktuak, herritarren eskura;
arropa dendek, esaterako, neguko jeneroa kendu gura dute
prezioak beheraino jaitsita.

Bazkideei eskerrak
emango dizkie
UDAk domekan
M.a. | Aretxabaleta

Bazkidearen Eguna egingo du
Aretxabaleta kirol elkarteak domekan, martxoak 13. "Urtean zehar
babes handia ematen digute bazkideek, eta, zelanbait, eskertu
egin gura ditugu", jakinarazi dute.
Hala, etzi, hirugarren mailako
futbol taldearen partidua ikustera joandakoen artean otarre bat
eta UDAko materialarekin osatutako sorta bat zozketatuko dituzte. Aretxabaletako taldeak Ondarroako Aurreraren aurka jokatuko du eta zuzendaritzako kideek
bertaratzeko dei egin dute: "Etorri Ibarra girotzera, taldeak guztion babesa behar du eta".

m.a.

Lur-jausiak bidegorria itxi du
Eguazten gaua eta eguen goiza bitartean jausi zen lurra Aretxabaletatik
Eskoriatzara doan bidegorrian, eta errepideraino iritsi, aurrean
eramandako zuhaitzak eta guzti. Oinezkoak seguru pasatu ahal izateko,
Arizmendi Ikastolara zihoazen umeak eta gazteak, besteak beste,
ingurua egokitzen jardun zuten udaltzainek eta ertzainek. Orain dela
hiru urte ere antzeko lur-jausi bat gertatu zen handik oso metro gutxira.
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Aldarrikapenak, hausnarketa eta Euskal film laburrak
Arkupen
ospakizunak, emakumea ardatz martitzenean
Laburbirak zortzi ekoizpen dakartza; Iker Azkoitia
Emakumeen Nazioarteko Eguna dabiltza ospatzen zapatua ezkero, eta
jarraipena izango du: bihar Fun Dantz erakustaldia eta etzi Aresko martxa

aretxabaletarraren Semeak, besteak beste

Mirari Altube | Aretxabaleta

Martitzenean izan zen Emakumeen Nazioarteko Eguna, baina,
Herriko Plazan aldarrikatu zuten
legez –Martxoak 8 egunero izan
dadila–, ekitaldiek jarraitu egingo dute. Kaleko dantzen erakustaldia izango da bihar Ibarra
kiroldegian (18:30), eta domekan
Aresko martxa egingo dute Aretxabaletatik Eskoriatzara (11:00).

Pilar Antsoategi eta Karmele Untzueta herriko feministen artean. | ekaitz filarmendi

Azkoitiaren lanak bikote gazte
baten gainean dihardu; izan
gura duten seme-alabaren izenaz eta eman gura dioten hezkuntzaz iritzi ezberdinak dituzte. Halako batean, etxean istripua izango du bietako batek
eta bizimodua goitik behera
aldatuko zaie. Kontseiluak eta
Donostiako Zinemaldiak antolatutako Euskaraz bizi nahi dut
sariketan profesionalen ataleko
lehen saria eskuratu zuen.
"Laburbiran egotea aukera ezin
hobea da, jende askorengana
heltzeko bidea errazten du eta",
jakinarazi du Azkoitiak.

Ordubete inguruko iraupena
duen aurtengo sortan hainbat
genero eta estilotako lanak daudela jakinarazi dute antolatzaileek; umorezkoak, drama ukitua
dutenak, eta baita beldurrezkoak
ere. "Hainbat irizpide hartu
ditugu kontuan; besteak beste,
genero ikuspegia, euskalkia,
lurraldetasuna eta euskarekiko
sentsibilizazioa", diote. Hiru
minutu ditu laburrenak eta
hamasei, luzeenak. Honako
hauek dira: Zea bingo (Ane
Urkiola); Erreplika (Iñigo Gaiton); Jorrai (Uda films); Fishura (Yago Mateo); Bere bizitzetako bat (Aitor Gametxo); Brunilda (Eritz Alberdi); Hartz
txiki (The Arlotes); eta Semeak
(Iker Azkoitia).

Iker Azkoitia. |

Iker Azkoitia

Udal ordezkariak, feministak eta herritarrak elkarretaratzean. | Mirari Altube

Huhezinema jaialdiak filmez
beteko du Arkupe eguaztenetik
m.a. | Aretxabaleta

Emakumeak ere bai kirolean
Aste bukaera honetan ere izango
dira kirol kontuak. Domekan,
Aresko martxa egingo dute Aretxabaletatik Eskoriatzara,
11:00etan irtenda Herriko Plazatik. "Aldarrikatu nahi dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, kirolean eta bizitzako
arlo guztietan", zioen aurkezpenean Lander Goikoetxeak, Ares-

Azkoitiaren lana, saritua

Laburbira, film laburren zirkuituaren hamahirugarren edizioa, Loramendi Elkartearen
eskutik iritsiko da oraingoan
ere. Euskarazko zortzi ekoizpen
datoz martitzenean, martxoak
15, Arkupera (19:00), eta horietako baten egilea Iker Azkoitia
aretxabaletarra da.

Genero eta estilo asko

Omenaldiak eta aldarrikapena
Herriko artisten erakusketarekin
hasi zituzten Emakumeen Eguneko ekitaldiak joan den zapatuan,
eta domekan omenaldien txanda
izan zen. Karmele Untzueta aretxabaletarrak eta Pilar Antsoategi arrasatearrak erratz bana
jaso zuten feministen eskutik;
hala, aitortu gura izan zieten
berdintasuna lortzeko bidean
egindako ekarpena.
Bestetik, kirolean ere emakumeek zeresan handia dutela
erakutsi zuten domekan. UDAk
antolatutako hirugarren frontenis lehiaketako finalak pilotalekua bete egin zuen. Ainara
Mugak eta Amaia Ariznabarretak irabazi zieten (25-10) herriko
ordezkariei, Rosa Ojueli eta Lore
Martinezi. "Antolatzaileak zoriondu gura ditugu, sekulako lana
egin dutelako", adierazi zuten
irabazleek.
Martxoaren 8a, ostera, aldarrikapenerako eguna izan zen
eta Udal ordezkariek, feministek
eta herritarrek bat egin zuten
emakumeen borroka agerian uzteko. Eta eguaztenean, feminismoaren eta euskaltzaletasunaren
gainean jardun zuten kontu-kontari Lorea Agirre eta Idurre Eskisabel kazetariek lagun eginda.

m.a. | Aretxabaleta

Frontenis txapelketako finalistak. | E.F.
ko Saskibaloi Taldeko koordinatzaileak. Martxa hasi aurretik,
gainera, kirolari izandako emakume bat omenduko dute: Matilde Garai. Gipuzkoako atletismoan
zeresan handia izan zuen hark;

Agirre eta Eskisabel, Arkupen. |

M.A.

1973an Espainiako txapeldunordea izan zen 800 metroko proban,
barruko pistan. "Emakume apala eta xumea, gizonen artean
korrika egin duena inolako lotsarik gabe", zioten antolatzaileek.

'Juanita Kuxkuxek
beldurrik ez' ipuin
kontaketa bihar

Bizkarra ondo zaintzeko
argibideak emango
dituzte kiroldegian

'La chica danesa' eta
'Alvin y las ardillas'
filmak aste bukaeran

Eskarmentu handia duen Maite Franko (Irun-Hondarribia,
1971) kontalari ezagunak Juanita Kuxkuxek beldurrik ez
ipuina kontatuko die lau urtetik gorako neska-mutikoei,
bihar, zapatua, 11:30ean, Udal
Liburutegian (debalde). Emakumeen Nazioarteko Egunaren bueltako ekitaldien artean
dago kontaketa saioa.

Ezagutu eta zaindu zure bizkarra
izenarekin, David Spine Concept
metodoaren berri emango dute
martxoaren 18an, egubakoitza,
Ibarra kiroldegian, 18:00etan.
Hitzaldi teorikoa eta praktikoa
izango dela iragarri dute, eta arropa erosoarekin joatea komeni da.
Izena aurrez eman behar da kiroldegian bertan (943-03 98 42); azken
eguna martxoaren 17a da.

Einar eta Gerda Wegener artista daniarren istorioa kontatzen
duen La chica danesa (Erresuma Batua, 2015, 120 min.)
filma izango dute helduek
gaur eta bihar (22:00), domekan (19:30) eta astelehenean
(16:00).
Umeek, ostera, Alvin y las
ardillas marrazki bizidunak
dituzte bihar eta etzi (17:00).

Indartsu hasiko dute bederatzigarren Huhezinema jaialdia
Huheziko kideek; nazioarteko
film laburren emanaldiarekin,
hain zuzen ere. Eta, gainera,
ezustekoz beteta datorrela aurtengo jaialdia iragarri dute.
Donostiako Zinemaldiaren
kolaborazioari esker, bi film
labur eskainiko dituzte martxoaren 16an, 09:30ean, Arkupen:
Nueva Vida (2015, Kiro Russo)
eta Volando voy (2015, Isabel
Lamberti). Bi filmak azken Zinemaldian sarituak izan ziren.
Behin filmak ikusita,
11:00etan master class-a izango

dute ikasleek aparteko bi irakaslerekin: Pikadero filmeko
zuzendari Ben Sharrock eskoziarrarekin eta Irune Gurtubai
ekoizlearekin. Hain zuzen, Gurtubai Huheziko ikasle ohia da
eta Sharrocken lehen film luzea
ekoiztu du.

Sari banaketa hilaren 18an
Lehiaketa ere bada Huhezinema,
eta aurten 113 lan jaso dituzte
guztira: Basque Culinary Center
sailean, hamar; MUko ikasleen
sailean, 13; eta sail ofizialean,
90. Finalera hamar iritsi dira
eta sariak martxoaren 18an
banatuko dituzte.

Aretxabaletatik eta Arrasatetik
irteerak
Maiatzaren 17tik 31ra Torremolinosen egonaldia
(hegazkinez; eta Arrasatetik autobusa)
Olarte 14 • Arrasate • 943 79 29 88

22

eskoriatza

2016-03-11 | egubakoitza | gOIENA

Garbiñe Uribe | Kirolari omendua

"Gaur egun, gizonak baino hobeto
daude psikologikoki emakumeak"
i.b | eskoriatza

Sara Beloki eskoriatzarra modelo lanetan, desfilean.

Aresko emakumeen saskibaloi
taldeak Areskoren I. Emakume
Martxa antolatu du Martxoaren
8aren bueltan. Aretxabaletatik
Eskoriatzarako martxa domekan izango da, 11:00etan, Aretxabaletako plazatik irtenda.
Ekimenean, herri bakoitzeko
kirolari bana omenduko dute,
Eskoriatzan, kirolean esanguratsua izan den Garbiñe Uribe
kirolaria izango da omendua,
egindako lana eta dedikazioa
aitortzeko.

Juani Gonzalezek egindako orratz-lanak .

Pozik, emango dizuten aitortzagatik?
Bai, nahiz eta hasieran ezetz
esan nuen. Ez nuen espero, eta
lotsa ematen zidan, baina, azkenean, nolabait, konbentzitu egin
ninduten.

Modeloa osagarriarekin.

Itsaso Errasti desfilatzen.

Lourdes Umerez artistaren lanetako bat. |

Kirolaria bai, baina herriko ekintzak antolatzen lanean zabiltza
beti?

imanol beloki

Ibarraundi txiki geratu zen
martitzeneko ekitaldian
Emakumeen Egunearen harira kale agerraldia ere egin zuten egunean bertan
imanol beloki | eskoriatza

Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira udaleko berdintasun
sailak Auzoko, Zapatista, Hankamotx eta Amuska taldeekin
batera antolatuta, jaialdi bikaina
izan zen martitzenean Ibarraundin. Debagoieneko diseinatzaileen
moda desfilea, bertsolariak, musika… izan ziren, besteak beste.
Hau guztia, Eskoriatzako emakume artisten lanen erakusketa
inauguratzeko.
Txalapartariek eta bertsoek
eman zioten hasiera ekitaldiari,
eta ongietorria euskaraz, gazteleraz eta kurdueraz ere egin zen.

Erakusketa inauguratzeko moda
desfilea izan zen Debagoieneko
diseinatzaileen eskutik eta modelo lanetan herritarrak ibili ziren.
Arrakasta handia izan zuen, eta
Ibarraundi txiki geratu zen: Katalin Antxiaren, Itziar Martinezen,
Eli Gallastegiren, Laubururen,
Ana Parraren, Amaia Alvesen,
Auzokoren eta Eskoriatzako Kirol
Elkartekoen diseinuak izan ziren.
Ekitaldiari amaiera emateko,
berriz, kontzertu akustikoa izan
zen, eta ondoren, Auzoko elkartekoek tea eta janaria prestatu
zuten bertaratutakoentzako.

Erakusketa ikusgai
Emakume sortzaile eta artisauen
lanak martxoaren 8tik 18ra bitartean izango dira ikusgai Ibarraundi museoan. Astean zehar 10:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik
19:00etara eta asteburuan 11:00etatik 13:00etara.
Herriko eta bailarako hainbat
artistaren lanak izango dira ikusgai: Ana Larrañaga, Auritz Iñurrategi, Iraia Arzamendi, Beni
Flores, Maria Romera, Nahikari
Some, Paloma Martinez, Patricia
Ruiz, Izaro Sanchez eta Juani
Gonzalezenak, besteak beste.

Edukiontzi
organikorako
txip banaketa
Martxoaren amaiera aldera jarriko
dira edukiontzi berriak
Eskoriatzan, eta aste honetan
edukiontzi organikorako txartelak
banatu dituzte. Organikoaren
edukiontziak sarrera kontrolatua
izango du, eta, horretarako,
etxebizitza bakoitzari txartel bana
banatuko zaio. Eguaztenean
Huhezin banatu zituzten, herriko
auzo jakin batzuentzako, eta
eguenean eta gaur beste auzo
batzuetan bizi direnentzat
Ibarraundin. Txartelik jaso ez
duenak Ibarraundin jasotzeko
aukera izango du martxoaren 14tik
aurrera, 10:00etatik 14:00ak arte.

i.b

Azken hamar urteotan antolatzen gehiago aritu naiz kirola
egiten baino. Lehen, antolatzeaz
gain, parte ere hartzen nuen.
Baina gaur egun, herriari lagun-

Garbiñe Uribe. |

i.b

tzen soilik aritzen naiz.

Sasoi batean ez zebilen hainbeste emakume kirolean bueltan?
Agian, lehen, esaterako, atletismoarekiko zaletasun handia
zegoen herrian; mendiarekiko
ez hainbestekoa.

Nolakoa da gaur egun emakumeen
egoera kirolean?
Gaur egun, parte hartze handiagoa dago emakumeen aldetik. Oso fuerteak dira fisikoki,
eta psikologikoki gizonak baino hobeto daudela uste dut.

Mendi sailean, ikurra Eskoriatzan
Eskoriatzako Kirol Elkarteko mendi saileko ikur izan da urte askoan
Garbiñe Uribe. Federatu nahi izan duten pertsonentzat erreferente
da, eta izan da Eskoriatzan. Eskiatzera joateko bidaiak ere antolatu
ditu, eta, azken urte hauetan, Gabez Takarraran eta Silbestradie
koordinatzen eta, batez ere, horiek egin ahal izateko lanetan aritu izan
da. Egindako lanarengatik eta izandako dedikazioagatik, Aresko
Eskolak eta bertako gurasoek omenaldia egingo diote.

Mugibili webgune librea
ezagutzeko saioa izan da
i.b | eskoriatza

Eusko Jaurlaritzako Gazteria
eta Kirol Zuzendaritzako kirol
sailak eta Eskoriatzako Udalak
Mugibili egitasmoaren formazio
saioa antolatu zuen eguaztenean.
Bertan, Mugibiliren aukera eta
eskaintzen berri eman zuten,
eta bide batez webgunea nola
erabiltzen den erakutsi zuten.
Mikel Bringas, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol
Zuzendaritzako kirol kudea-

tzaileak gidatutako saioa izan
zen.

Webgunea nola erabili
Kirol antolatzaile edo erakunde
batek bere ekintzak Mugibili
webgunean ezarri nahi baditu,
izen-abizenak, pasahitza, eta
helbide elektronikoa jarri behar
ditu soilik.
Doako webgunea da, eta kirol
jardueren eskaintzak zabaltzeko erabiltzeko tresna.

Mara-Mara taldea
Inkernun izango da
zapatuan

'La boda de Betty Blue'
antzerkia izango da
Zaldibarren domekan

Luis Vil gitarra-joleak, Junkal
Altzugarai abeslariak eta Igor
Artzuaga piano-joleak emanaldia eskainiko dute Inkernu tabernan zapatuan,
22:30ean. Formatu akustikoan
izan arren, abesti lasaiak eta
gogorrak joko dituzte. Folk,
kabaret eta rock estiloen
nahasketaz osatutako emanaldia izango da.

Galder Perez zuzendariaren
gidaritzapean, Justi Larrinagak eta Leyre Berrocalek
antzeztuko dute intrigazko
obra izango da ikusgai domekan Zaldibarren, 19:00etan,
lau eurotan. Ikuslea adi mantentzeko helburuarekin, detektibeek heriotza baten inguruko aztarnak bilatu beharko dituzte.

antzuola
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Mugimendu feministaren gaineko
hitzaldia egingo dute hilaren 15ean
M.A. | aNTZUOLAX

Euskal feminismotik, XXI. mendean ditugun erronkak izeneko
hitzaldia antolatu du Antzuolako Sortuk. Bilgune Feministako kide bat izango da solasaldian. "Egun gizartean ditugun
ereduetatik harago, beharrezkoa
ikusten dugu mugimendu feministaren ekarpena ezagutzea
eta bultzatzea", azaldu dute.
Hainbat gai landuko dira: "Buru-

Garazi Larrea eta Alaitz Igartzabal, Udal zinegotziak. |

maider arregi

Olatu Morea: korrika
emakumeen
eskubideen alde
Lasterketarekin eta festarekin ospatuko dute
Emakumeen Eguna antzuolarrek bihar, zapatua
Maider arregi | antzuola

Lehenengoz, kirola eta aldarrikapena eskutik datoz Antzuolan.
Izan ere, Olatu Morea lasterketa
egingo dute bihar, zapatua. Emakumeen eskubideen aldeko lasterketa izango da eta herritar
oro dagoela gonbidatuta azaldu
du Kirol zinegotzi Garazi Larreak:
"Oinez edo antxintxika eginez

jabetza feminista; mugimendu
feministaren egoera; abiapuntua;
XXI. mendeko jokalekuaren
analisia; kapitalismoaren birsortzea, patriarkatua, krisia;
segurtasuna; bakea, txarrantxa
hesiak... besteak beste izango
dira hizpide mahai gainean".
Estrategia eta erronkez ere
jardungo dute martxoaren 15ean
martitzena, Olaran etxean, arratsaldeko 18:45ean.

parte hartu daiteke lasterketan.
Adin guztietako emakumezkoak
zein gizonezkoak animatu daitezke. Nahi duenak oinez ere egin
dezake, gainera". Lasterketa
17:30ean hasiko da, Herriko Plazan, baina 17:00etarako plazan
egotea komeni dela diote antolatzaileek. "Lasterketa baino lehenago globoak banatuko ditugu.

Globoetan bakoitzak mezu bat
idatzi beharko du eta ondoren,
lasterketa bukatzean, globoak
aireratuko ditugu", azaldu du
Larreak.
Globoak aireratu aurretik,
baina, udaletxeko balkoitik aldarrikapena irakurriko dute. Izena
egunean bertan eman daiteke,
bai parte hartzeko eta baita antolakuntza lanetan laguntzeko ere.

Emakumeen Eguna, egunero
Martxoaren 8rako ekintzak antolatzen dituzten arren, Ongizate
zinegotzi Alaitz Igartzabalek azpimarratu gura izan du urte osoan
landu gura izaten dutela berdintasunaren gaia: "Berdintasuna
lantzeko beharrezkoa da oraindik
ere elkarrekin lan egiten jarraitzea, bai emakumezkoek eta baita gizonezkoek ere. Lanean jarraituko dugu, ez da-eta egun bateko
edo hilabete bateko kontua soilik".

Maider arregi

Emakumeen Eguna aldarrikatuz
Martxoaren 8ko elkarretaratzean emakumeen eskubideak aldarrikatu
zituzten. Bertan erakutsi zuten gazte txokoko neska-mutikoek
egindako kartela ere. "Generoaren gaia landu dugu gazte txokoan.
Zapatuan, Olatu Morearen ostean, gaztetxean kontzertua emango
dute, 19:00etan", dio Itsaso Garmendiak dinamizatzaileak.

Antzuolarren Kantariko
saioa, apirilean ikusgai
maider arregi | Antzuola

Antzuolako gaztetxoak. |

Jagoba Domingo

OHARRAK
Martxoak 8: zinea
Gaur, martxoak 11, zinea izango
da ikusgai Torresoroan, 20:00etan.
Emakumeen Nazioarteko Egunaren baitan antolatuta, Neska
banda (Girlhood) filma izango
da ikusgai, –Frantzia 2014–. Parisko auzo pobreetan gaztea, emakumea eta beltza izatearen patua
da filmaren ardatza. Zuzendaria
Celine Sciamma da. Euskarazko
azpitituluak dituen film frantsesa da. Sarrera doan.

Goiena telebistan, apirilean izango da ikusgai gaztetxo antzuolarrek eta bergararrek Zabalotegin
grabatutako Kantariko saioak:
apirilak 16 (9:00 eta 16:30); apirilak 17 ( 10:30 eta 20:00); apirilak
19 (13:30) eta apirilak 22 (19:00).
Argazki galeria ere ikusgai
dago Kantariren blogean: blogak.
goiena.eus/kantari/2016/03/01.

Gainera, telebistako emisioa
amaitutakoan, Kantariren blogean ikusi ahal izango dira saioak
oso-osorik.
Instagramen martxan dago
Kantariko argazki lehiaketa. Bertan parte hartzeko, igo Kantariko argazkiak bi traol hauekin:
#kantari eta #goiena. Parte hartzen duten guztien artean tableta bat zozketatuko da.

Plaza-dantzak ikasteko
aukera dago Oinarin
taldearen eskutik

Eskualdeko 300
gaztetxo domekako
ibilaldi neurtuan

Plaza-dantzen erritmoak menperatu eta erromerietan dantzatzeko gaitasuna lortu gura
dutenendako ikastaroa antolatu du Oinarinek. Martxoaren
17ra arte dago izena emateko
aukera, oinarindt@gmail.com
helbidean edo 648 067 986 eta
690 650 106 telefonoetara deituta. Apirilean hasiko da hiru
asteko ikastaroa.

Antzuolari egokitu zaio Deba
eskualdeko eskola arteko ibilaldi neurtua antolatzea. Mendi elkarteek antolatzen dute,
Gipuzkoako Mendi Federazioaren eskutik, eta Arrolak
du, hortaz, ardura hori aurten.
Hala, eskualdeko 300 gaztetxok
ibilaldi neurtua egitea espero
dute domekan, 09:00etan, plazatik abiatuta.

Jagoba Domingo

Erain Debagoiena aurkeztuko dute
Gaur, martxoak 11, Erain Debagoiena ekimena aurkeztuko dute,
19:30ean, Zurrategin. Sinadura bilketa ere egingo dute. Ondoren,
kriseiluak zeruratuko dituzte. Mokadutxoa egongo da bertaratzen
direnendako. Otsailaren 27ko aurkezpenean antzuolar talde batek
eman zuen babesa; orain, herritar guztiei aurkeztu gura diete ekimena.

MUJIKA
H A R AT E G I A

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Berezitasunak:
Etxean hazitako
zekorrak eta oilaskoak
Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.: 943 76 64 34
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Parte-hartze aurreikuspenak bete
egin dira aurkezpen ekitaldian

K

omunitatea goiena | gure esku dago
erain debagoiena | aramaio
Ekitaldiak aise gainditu zituen
parte-hartzearen alorreko aurreikuspenak. Bertan, elkartearen
nondik norakoak ez ezik, galdeketa gauzatu bitartean emango diren urratsak ere azaldu
ziren. Ekitaldiko aurkezle lanetan Joanito Saizarrek, Nuria
Fernandez de Arroiabek eta
Peru Abarrategi bertsolariak
jardun zuten.

Bertaratuek talde argazkia
atera zuten, eta, esan beharra
dago, giroan poztasuna eta itxaropena zirela nagusi.

Adif-ek zundaketak egingo
dituen arren, Udala arduratuta
Joan zen egubakoitzean beste lur-jausi bat gertatu zen Untzillan
arantzazu ezkibel | aramaio

Sinadura bilketa
Segidan, sinadura bilketari ekin
zioten, mokadutxo bat eta trikitiaren soinu alaia lagun zirela. Parte-hartzaile askok argazkiak atera zituzten #nikbeERAIN
traolarekin, ekimenarekin bat
egiten dutela erakusteko.

Aramaion zeukaten beldurra ez
da egia bihurtu, eta aste bukaerako eguraldi txarrak ez du Aramaioko lur-jausian eraginik izan.
Luizia ez da areagotu eta ez da
ezbeharra handitu. Hala ere, egoera oraindik ez da konpondu. Adif
hasi da lur-jausiaren zergatia
ikertzen: zundaketak egingo ditu.
"Baserria kontrolpean izateak
lasaitzen gaitu baina arduratuta
gaude ez dakigulako zela bukatuko den hau", azaldu du Lierni
Altuna alkateak. Gainera, kezka
orokorra da: "Hor hau gertatu
bada, ez dakigu gure herritik
pasatzen den beste gune batzuetan zer gerta daitekeen", dio.

Martxoaren 4an gertatutako lur-jausia Untzillan. |

Mozioa eta bandoa
Bolinburun argi barik

Talde argazkia egin zuten aurkezpen ekitaldian. |

eRAIN DEBAGOIENA

OHARRAK
Alaiak erretiratuak
Alaiak erretiratuen elkarteak
urteko batzar orokorra egingo
du datorren egubakoitzean,
hilak 18, kultura etxean. Lehenengo deialdia 16:30ean izango
da eta bigarrena 17:00etan. Bazkideak daude deituta bilerara.

bertso kuadrilla
Argantzunen egingo dute Arabako Bertso Kuadrilla Artekoa-

ren azken saioa, bihar, zapatua.
Aramaiok bi talde izango ditu.

Jai batzordeak herritarren iritzia jakin gura du San Martin
jaiak antolatzeko. Horretarako,
batzarra egingo dute martxoaren 14an, 18:00etan, Udaletxean.
Idatziz ere bidali daiteke proposamena: itxasokultura@cuadrillazuia.com helbidera.

Trikiti eskolak
kontzertua eskainiko
du gaur, barikua

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea zabalik dago: apirilaren 29ra arte
dago horretarako aukera.
Ordainketa bankutik helbideratuta dutenei apirilaren
4an kobratuko zaie. Borondatezko epea igarota, kuotek
%5eko gainkargua izango dute.

Gaur, barikua, trikiti eskolak
kontzertua eskainiko du,
19:30ean –3 euro sarrera–.
Bateriaz, gitarraz eta baxuaz
osatutako talde batek lagunduta egingo dute ekitaldia;
gainera, Xabi Igoa, Peru Abarrategi eta Maria Izaga ere
izango dira. Ondoren, afaria
egingo dute Añai tabernan.

Arabako Haur Abesbatza Txikien
Eguna ospatuko dute bihar
Aramaiok hartuko du aurtengo
Arabako Haur Abesbatza Txikien
Eguna.
110 ume elkartuko dira Aramaion kontzertu berezia eskaintzeko. Zuzendari lanak egiteko
gonbidapen berezia egin diote
Teresa Apeztegiari, Iruñeko Orfeoi
Txikiko zuzendariari.

tzeko. "Gertakari honek zuzenean
eragiten dion baserriaren egoerari konponbidea emateko", baserriko jabeari "egoera argitu eta
konpondu artean bere babesa eta
laguntza" ematea, eta oro har,
Abiadura Handiko Trenari dagozkion obren "berrikuspena", "herritarren eta inguruen segurtasuna"
bermatzea exijituz. Mozioa Adifi, AFAri eta Eusko Jaurlaritzari bidali diote dagokionari betetzea eskatuz. Mozioan onartutako puntuak jasotzen dituen
bando atera du Udalak.

jaietako batzarra

Ibilgailuen zerga
apirilaren 29ra arte
ordain daiteke

a.e. | aramaio

Otsailaren 19an lur-jausia egon
zen toki berean, AHTko euste
horma bat behera etorri zen astebete geroago eta ondorioz Bolinburun argi barik gelditu ziren.
Bada, joan zen egubakoitzean –
martxoak 4– horma eusten zegoen
gerrikoaren zati bat erori zen.
Adifek segurtasun langile bat
jarri zuen, lur-jausiak izan dezakeen bilakaera jarraitzeko. Lugartegi baserriko bizilagunak etxetik kanpo jarraitzen du.

Aramaioko Udalak otsailaren
25ean egindako ohiko bilkuran
Lugartegi eta Bolinburu arteko
AHTko obretan gertatutakoaren
gaineko mozioa onartu zuen.
"AHTko gertakaria oso larritzat
jotzen du" Aramaioko Udalak eta
"ustez amaituta dauden obra
batzuetan horrelakoak gertatzea
salatzen du". Adifi, AHTko obren
arduraduna den erakundeari,
eskatu dio, era berean, "lehenbailehen gertakari honen arriskuak ebaluatu eta neurriak har-

leire kortabarria

11:00etarako helduko dira neska-mutikoak Aramaiora. Goizean
entseguak izango dituzte eskolako gimnasioan; ondoren, 13:30ean
bazkaria izango dute eta 15:00etan
berriro hasiko dira entseguekin.

Kontzertua, kiroldegian
Kontzertua kiroldegian egingo
dute, 18:00etan. Emanaldiaren

Emakumeen
Eguna ospatu
dute asteon
Itur-Zuri elkarteak eta Udalak
antolatuta, hainbat ekitaldi egin
dituzte Emakumeen Egunaren
harira. Martxoaren 8an,
martitzena, kartel lehiaketako
sariak banatu zituzten. Maider
Aldai izan da aurtengo irabazlea:
irudian, haren ama Olga Parra
saria jasotzen Jose Ramon
Uriberen eskutik.

ondoren txokolate beroa banatuko dute gaztetxoen artean.

Arabatxo federazioa
Arabako haur abesbatzen federazioa 1991n sortu zuten, lurraldeko haur abesbatzak sustatzeko
asmoz. Gaur egun hiru ekintza
nagusi antolatzen dituzte: Olentzero, Ostegun Gizena eta Haur
Abesbatzen Eguna. Zortzi abesbatzak osatzen dute federazioa;
tartean, Aramaioko Papargorri
abesbatza dago –zuzendaria:
Larraitz Arriolabengoa–.

leire espinosa

Haurreskolako hezitzaileek eta gurasoek
eskatuta hainbat hobetze lan egin dituzte
a.e. | aramaio

Harraska jarri dute

Azkeneko hilabeteetan hainbat
lan egin dituzte haurreskolan,
haurren heziketa eta egunerokotasuna hobetzeko.
Terrazan zegoen esponja
zaila zen sikatzeko; ondorioz,
lizuna sortzen zen. Esponja
kendu eta lurrean ez labaintzeko azulejoak jarri dituzte, eta
horma leundu egin dute.

Sukaldeko ontziak garbitzeko
komuneko konketa erabiltzen
zuten orain arte; orain, harraska bat jarri dute lan horiek
errazteko.
Bestalde, lehen bi komun
zeuden. Bada, legeak behartzen
duen bakarra utzi dute eta bestea kendu egin dute espazio
handiagoa izateko.

elgeta, leintz gatzaga

gOIENA | 2016-03-11 | egubakoitzA
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elgeta

Domekako lasterketarekin
borobilduko dute Martxoaren 8a
larraitz zeberio | elgeta

Ikusmina sortu du herritarren
artean Martxoaren 8rako Alicia
Gartziak prestaturiko argazki
erakusketak. Argazki sortak herriko hamazortzi amama ditu protagonista. Martxoaren 8an herriko plazan egindako elkarretaratzearen ostean inauguratu zuen
erakusketa zeramika gelan. Herriko makina bat emakume agertzen
dira bertan. Erakusketa hilabete
egongo da ikusgai.

Herritarrak, Martxoaren 8an, Alicia Gartziaren erakusketa ikusten. |

Erain Debagoiena plataformako Elgetako ordezkariek aste
bukaeran abiaraziko dute sinadura bilketa erabakitzeko eskubidearen gaineko herri galdeketa egin ahal izateko. Gaur,
barikua, 18:30etik 20:00etara
ipiniko dute mahaia plaza inguruan. Domekan ere ipiniko dute,
12:00etatik 14:00etara. "Bailaran
topera dabiltza sinadurak batzen.

Gu asteburu honetan hasiko
gara. 200 baietz!", adierazi dute
Elgetako lantaldetik.
Ekainaren 12rako iragarri
du herri galdeketa Erain Debagoiena plataformak. "Debagoienean 10.000 sinadura lortu nahi
ditugu, eta Elgetan 200. Ez da
erronka makala! Gogoratu 16
urtetik gorakoek ere sinatu eta
bozkatu ahal izango dutela",
jakinarazi dute.

Elgeta eta Eibar arteko garraio zerbitzu guztiak
hamar minutu lehenago, astelehenetik aurrera
Herritarrek egindako eskaera bati erantzuna emanez hamar
minutu aurreratuko dituzte Elgeta eta Eibar arteko autobus
zerbitzu guztiak, astelehenetik aurrera. Eibarren linea ezberdinen artean lotura egiteko zailtasunak bultzatu dute aldaketa.
Gehienbat, Donostiara ikastera joaten diren ikasleek zuten arazoa. Interesatuek udal webgunean daukate ordutegi eguneratua.

Eskolako ikasleek eta irakasleek ateratako argazkia . |

elgetako herri eskola

'Berdin + Da' aldarrikatu dute eskolatik
Elgetako Herri Eskolan ere Martxoaren 8arekin lotuta ekintza bereziak
egin dituzte aurten. Gaia lantzeko hainbat jarduera egin dituzte ikasleek
eta irakasleek. Amaitzeko, guztiek batera, Berdin+Da mezua jasotzen
duen leloarekin argazkia egin dute.

OHARRAK
kantsatzeke

Eskaera
txakurren
jabeei

l.z. | elgeta

l.z.

Domekan lasterketa
Domekarako, martxoak 13, berdintasunaren aldeko lasterketa
iragarri du herritar talde batek.
Lasterketa 12:00etan hasiko da
—ordubete atzeratu dute antolatzaileek—, eta ibilbidea da: herriko plaza, Maala parkea, Maala
kalea, Domingo Iturbe kalea, San
Roke ostea, San Roke kalea,
Torrealdea, Salbador ostea eta
Salbador plaza.
Adin guztietako bikote mistoak daude parte hartzera deituak.
Udaletxean edo botikan aurki
daitezke izen-emate orriak. Amaieran, salda beroa eta jokoak egongo dira, herriko plazan edo frontoian, eguraldiaren arabera.

Aste bukaeran ekingo diote Elgetan herri
galdeketaren aldeko sinadura bilketari

Mendi taldeak bihar, zapatua,
egingo du irteera Ganaltora.
Argibideak: kantsatzeke@
gmail.com.

garbigune ibiltaria
l.z.

Udalak kartel berriak ipini ditu txakur-jabeei gogora ekartzeko duten
ardura. Ez da kontu berria, baina orain arteko kontzientziazio kanpainek
ez dute emaitzarik lortu, eta gero eta gehiago dira kexu diren herritarrak.
Herriko kaleak eta, batez ere, berdeguneak txakur-kakaz beteta daudela
diote askok, eta egoera onartezina dela.

Salbador kaleko plazan izango da, eguaztenean, martxoak
16, 10:00etatik 21:00etara.

podologoa
Erretiratuendako kontsulta
martxoaren 17an. Txanda hartzeko: 943 76 80 77 (Nati).

Gaur, barikua, bi ipuin kontalari saioa izango dira
liburutegian adin tarte ezberdinetako umeendako
Gaurtik aurrera udal liburutegiko Ipuinen Ordua ekimeneko
boluntarioek bi saio egingo dituzte hamabostean behineko eskaintzan. 16:40tik 17:15era 5 urtetik gorako umeendako izango da
saioa, eta 17:25etik 18:00etara txikiagoendako. Urte hasieran
egindako balorazio bileran adostu zuten boluntarioek egokiagoa
izango zela aurrerantzean adin tarte biak bereiztea.

Martxan da Elgetako Aisa taldea; hamaika lagunek
eman dute izena, eta asteon egin dute lehen saioa
Elgetako Udalak Uemarekin elkarlanean egindako deialdiak
harrera ona izan du, eta eguaztenean elkartu zen lehen aldiz
Elgetako Aisa taldea. Hamaika lagunek eman dute izena, eta
taldea astelehenetan eta eguaztenetan elkartuko da, 16:30etik
18:30era. Euskal Herrira etorri berriak direnendako euskara
harrera ikastaroak eskaintzen ditu Aisa programak.

Domekan Espaloia kafe antzokian egitekoa zen
Sormening tailerra Elorrion egingo dute
"Gure esku ez dauden arrazoiengatik saioa Elgetan izan beharrean Elorrion izango da, Txintxirri ikastolan. Gozatzeko, jolasteko eta sortzeko aukera familiako kideekin, eta beste familia
batzuekin! 11:30etik 13:00etara
omunitatea goiena
sormening | elgeta
Elorrioko Txintxirri ikastolan".

K

leintz gatzaga

leintz gatzaga

leintz gatzaga

Angula kiloaren zozketarako txartelak
erosteko azkeneko egunak

Etzi, domekan,
emakumea
protagonista duen filma

Ibilgailuen gaineko
zerga ordaintzeko
epea zabalik da

Sampat neskatoa, beste asko
bezala, ezkontzera behartu
zuten oso gazte zela, eta tratu txarrak eta esplotazioa bizi
izan zituen senarraren familiarengandik. Haiengandik
ihes egin zuen, eta urteak
daramatza emakumeen eskubideen aldeko borrokan.
Istorio hori du oinarri
Pink Saris filmak, emakumeen
gaineko film zikloaren barruan
etzi, domeka, Labidean
18:00etan emango duten pelikulak, alegia.
Martxoaren 20an bukatuko da Udalak antolatutako
zinema zikloa, Coria eta Itsasoa filmarekin.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epea zabalik dago. Hain justu ere, joan
den astean, martxoaren 1ean
ordaintzeko epea zabaldu eta
apirilaren 30era bitartekoa
eman dute. Bi bide daude
ordainketa egiteko: udaletxeko bulegora joanda, edo banketxearen bitartez, zergen
ordainketa helbideratuta
duten herritarren kasuan –epe
berean kobratzen zaie haiei
ere–. Eta borondateko epearen
barruan ordaintzen ez dieten
herritarrei, berriz, gainkarguarekin kobratuko diete
zerga.

Sorango bertso afarirako izena martxoaren 17a aurretik eman behar da
ubane madera | leintz gatzaga

Martxoaren 19an zozkatuko dute
angula kiloa Labidea saltokian.
20:00etan izango da. Dena den,
zozkatzeaz gainera, ikusgai ere
jarriko dituzte angulok zozketa
aurretik, ontzi batean, bizirik.
Ekimen hori Leintz Gatzagako Korrika batzordearen eskutik
egingo dute; izan ere, aurten
Korrika urtea ez izan arren, azken
urteotako ohiturari eustea erabaki du taldeak.
Zozketan parte hartzeko txartelak udalerrian bertan daude
salgai, Labidean. Baina horrez

gainera, bestelako puntu batzuetan ere izango da erosteko aukera, Eskoriatzan kasu. Gatzagarrak
eurak arduratuko dira txartelak
saltzeaz.
Txartel irabazlearen jabeak
martxoaren 26ra arte izango du
saria jasotzeko epea. Zenbaki
sariduna zein den Goienaren
bitartez jakinaraziko da, papereko edizioan eta Interneteko
atari Goiena.eus-en, eta txartelen
saltokietan ere iragarriko dute.
Bestalde, eta angulen zozketaren ohituraren barruan egiten
dutenari eutsita, zozketaren

ondoren bertso afaria ere antolatu du Korrika batzordeak,
Soran etxean. Afarirako izena
martxoaren 17a baino lehen
eman behar da: 943 71 53 98 telefono zenbakian. 22 euro ordaindu behar da.
Aurtengo bertsolari gonbidatuak Aitor Mendiluze (Andoian,
1975) eta Aitor Sarriegi (Beasain,
1976) izango dira. Sarriegik,
besteak beste, 2011n Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa irabazi zuen. Eta Mendiluzek birritan
jantzi du txapel hori: 1995ean
eta 2007an.
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kirola
duatloia

Distantzia motzeko Oñatiko
Duatloiaren 25. lasterketa zapatuan
Euskal Herriko zirkuituko bosgarren proba puntuagarria izango da, eta,
gainera, Euskadiko duatloi motz txapelketa jokatuko da
imanol beloki | oñati

Zapatu honetan, Aloña Mendi
Triatloi Taldeak, Gipuzkoako
Triatloi Federazioak eta Euskadiko Triatloi Federazioak antolatutako distantzia motzeko duatloia izango da Oñatin. Aurten,
hogeita bosgarren edizioa izango
da, eta, iaz esprint distantziakoa
egin bazen ere, aurten berriro
distantzia motzera itzuliko da (9
km - 36 km - 4,5 km). Guztira, 210
duatletak eman dute izena, eta
eguraldia lagun izatea espero dute
antolatzaileek.
Mikel Larrea lasterketako
antolatzaileetako baten esanetan:
"Pertsona askok eman dute izena lasterketan, eta, aurten hogeita bosgarren urteurrena izanda,
erakusketa prestatu dugu. Lasterketa hasi zenetik gaur egunera arte izan diren babesleen
jantzi ezberdinen erakusketa
zintzilikatuko dugu plazan".

Korrikalari taldea iazko Oñatiko Duatloian. |

imanols oriano

Ibilbidea Oñatin zehar
Irteera eta helmuga Oñatiko
Foruen plazan kokatuko dira.
Lehen zatian, bederatzi kilometro antxintxika egin beharko
dituzte, herrian zeharreko ibilbideari bi itzuli eginda, eta hirugarren atala 4,5 kilometrokoa
izango da, ibilbide berari itzuli
bat emanda. Bi atal hauen artean,
bizikleta saioa egin beharko
dute parte hartzaileek: 18,3 kilometroko herri barneko ibilbide
bati bi itzuli eman beharko dizkiote, GI-2630 errepidetik. Hau
da, Zubillagako biribilgunetik
Elorregira joan beharko dute
txirrindulariek, eta hantxe, berri-

ro Oñatirako buelta hartu beharko dute. Bizikletan egin beharreko tartea bete ondoren, berriro ere 4,5 kilometro korrika egin
beharko dute, Foruen plazan
kokatuta egongo den helmugara
iristeko.

Herri barruko lasterketa
Duatloia Oñatin zehar joango
da, errepide nagusira irten barik:
"Duela bi urte Deskargatik egin
genuen lasterketa, baina zirkulazio arazoak direla-eta aldatu
beharra izan dugu. Gainera,
beste proba bat dago Tolosan,

eta bietako bati ibilbidea aldatu
behar zaio errepide nagusira ez
irteteko… askatasun handiagoa
izango dugu", adierazi du Mikel
Larreak. Hala ere, trafikoan ere
eragina izango du lasterketak,
eta Oñati-Elorregi noranzkoa
itxita egongo da 16:00etatik
17:25etara eta Elorregi-Oñati,
aldiz, 16:10etatik 17:35era.
Lasterketa 2016. urteko Euskal Herriko zirkuituko bosgarren
proba puntuagarria izango da
Euskadiko txapelketan, eta, gainera, Euskadiko duatloi motz
txapelketa jokatuko da.

nere arregi
antxintxika

beÑat arNAIZ
independentea

iker arkauz
antxintxika

"Zirkuitu hau ez dut
ezagutzen. Duela bi urte egin
nuen, Deskargatik… igotzen
zen bidea zen, ezberdina.
Aurten, espero dut hobeto
egitea, bizikletako tartea
gogorragoa izan arren…".

"Denboraldiko nire lehen
lasterketa izango da hau. Izan
ere, azkenekoa Sevillako
maratoia izan zen. Bada,
errepidea siku egotea
gustatuko litzaidake arriskuak
ekiditeko".

"Ahalik eta ondoen egin nahi
dut. Nire herrian izanda,
familiakoen eta lagunen
animoak hartu arren, beti
dago urduritasuna. Orain
arteko lasterketak motzagoak
ziren; ea oraingoan…".

Dortsalen banaketa eta irteera
12:45etatik 15:00etara bitartean
izango da dortsal banaketa, eta
boxetarako sarrera 13:30etatik
15:15etara bitartean egin beharko
da. Bestalde, emakumeen irteera
15:30ean izango da eta gizonezkoena, 15:45ean.

Eskerrak laguntzaileei
Antolakuntza taldeak eskerrak
eman nahi dizkie boluntarioei
beraien laguntzagatik. "Guztira,
70-80 pertsona inguru izango dira
ibilbidean zehar laguntzen, eta
hori eskertzekoa da.

iritzia

'Oñati is
Oñati'
iban perez

ANTOLATZAILEA

U

rte olinpiarra izan
zen 1992a,
Bartzelonakoa.
Urte garrantzitsua kirol
munduarentzat. Aurretik,
gure herri umilean, gaur
egun Euskal Herrian
erreferentea den proba
baten ideia aurrera
eramatea erabaki zuen
lagun talde batek: Oñatiko
Duatloia egitea. Ondorioz,
martxoaren 12 honetan,
Oñatiko 25. Duatloia
ospatuko dugu.
Eskerrik asko Oñatiko
herriari eta herritarrei.
Martxoko tenperaturarekin
hotz izatearren, gure
proban parte hartzen
duten kirolariak berotuta
sentitzen direlako zuen
animoei esker eta
eragindako eragozpenak
trafikoaren mailan
pazientzia handiarekin
agoantatzeagatik.
Eskerrik asko produktu
hau gauzatzen laguntzen
duzuen guztioi: erakunde
publikoak, pribatuak eta,
batez ere, boluntarioak.
Zuek zarete gure katea
puskatu gabe mantentzen
duten loturak. Eskerrik
asko gure aurretik taldean
egon zirenei, bidea
erakusteagatik. Kirol
indibidual batean,
talde-lana eginez nola
atera daitezkeen gauzak
aurrera.
1992ko ideia hartatik
denbora igaro da, eta,
zorionez, egindako lanaren
ondorioz esan dezakegu:
Oñati is Oñati.

Oñatiko duatloiko sortzaileak Usakon duela 25 urte. |

Placido Ruiz

25 urtean hainbat aldaketa
1992an sortu zen Oñatiko duatloia; ordutik, hainbat gauza aldatu
dira. Zapatuan, orduko dortsalak, arropa-eta izango dira ikusgai
plazan.
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saskibaloia

MUk Errioxan erakutsi zuen EBAn
jarraitu gura duela, eta Natra Aloñak
asteotako joera txarra eten gura du
x.u. | arrasate

Mondragon Unibertsitateak
2016an partidu bakarra irabazi
du etxean, eta joera negatibo
horri bihar, zapatua (18:00, Iturripe), eman gura diote amaiera. Hain zuzen, kontrario zuzen
bat izango dute aurrean, sailkapenean hiru puntu gutxiago
dituen Valladolideko Venta de
Baños taldea: "Taldeak gogo
handia du gure zaleen aurrean
garaipen bat lortzeko", adierazi du Josu Larreategik.

Ziklista bat, duela bi urteko lasterketako jaitsieretako baten, lokaztuta. |

imanol soriano

Joan den astean Errioxan irabazi izanak (82-96) indarra eman

mendi bizikleta

Lokatzak gogortuko du
aurten ere Aramaioko proba
Azken urteotako ohiturari jarraituz, eta martxoan normalena
delako –nahiz eta eguraldi ona
egingo duen–, domekan ziklistek
lokaztuta amaituko dute Aramaioko 9. Sari Nagusia; izan ere,

Natra Oñatik hilabete txarra
Azken hiru asteotako joera txarra eteteko aukera izango du
Oñatiko saskibaloi taldeak domeka eguerdian, Mungiaren kontra (12:00, Zubikoa). Mungia
hirugarren dago sailkapenean,
oñatiarrek baino bi puntu gehiagorekin.

herriko ordezkari batek, Ander
Bengoak, aurten ere aurrean
ibiltzeko entrenatu dela, lehenengo postuan sailkatu zen-eta
Open mailan.

Euskadiko Open Txapelketarako baliagarria izango
da domekan Barajuen auzoan egingo duten proba
xabier urzelai | aramaio

Bi garaipen jarraian, kanpoan

die zuri-moreei –etxetik kanpora jarraian lortutako bigarren
garaipena izan zen–: "Partidu
zoragarria jokatu zuen taldeak,
kontrarioak ezin izan zuen gure
erritmoa apurtu eta lau laurdenetatik hiru guk menperatu
genituen".

azken asteotan euri asko egin du
gurean, eta zirkuitua lokaztuta
egongo da. Berez, horrek gogortu egingo du lasterketa.
Hain zuzen, joan den asteburuan Errenterian hasi zuten Opena, eta bertan erakutsi zuen

11:00etan hasita
Elite eta 23 urtez azpikoekin hasiko da lasterketa, 11:00etan, baina
ordu erdi lehenago infantilendako lasterketak antolatu dituzte
Orixoleko lagunek. Hala, eliteen
ondoren irtengo dira, minutu
gutxiko tartearekin, masterrak,
gazte mailakoak, emakumezkoak
eta kadeteak. .

'Arejo', Valladoliden kontrako artxibo irudian. |

goiena

futbola

Aretxabaletak sailkapeneko azkena den
Aurrera Ondarroari irabazi beharra dauka
Bederatzi jardunalditan ez dute partidurik irabazi Gorka Valleren mutilek

futbola
hirugarren maila
Aretxabaleta-Aurrera Ondarroa
Domeka. 16:30. Ibarra.
ohorezko erregionala
Aloña Mendi-Beti Gazte
Domeka. 16:30. Azkoagain.

imanol beloki | aretxabaleta

Gorka Valleren mutilak ez dira
oso bolada onean ari azkenaldian. 23 punturekin daude, azkenaurreko postuan, eta duela
bederatzi jardunaldi ez dute
partidu bat irabazi. Hurrengo
jardunaldian domekan jokatuko
dute, Ibarran, 16:30ean, Aurrera Ondarroaren aurka, eta partidu klabea izango da. Izan ere,
ondarrutarrak azkenak dira
sailkapenean, eta bi punturen
aldea bakarrik ateratzen diote
aretxabaletarrek. Denboraldia
amaitzeko hamar partidu geratzen dira, eta hiru puntuak beharrezkoak izango dituzte, zulotik
ateratzeko.
Ohorezko erregionaleko
Aloña Mendik, berriz, Beti Gazte taldearen aurka lehiatu beharko du etxean. Oñatiarrak sailkapenean zortzigarren dauden
arren, goranzko bidea hartu
dezakete garaipen batekin.
Aurreko jardunaldian galdu
egin zuten Elgoibarren aurka,
eta Beti Gazte taldeak, berriz,
2-0 irabazi zion Martuteneri.
Aurkariak garaipenarekin datozen arren, etxean jokatuta irabaztera irtengo dira Aloña Mendi taldekoak.

asteburuko hitzorduak

erregional preferentea
Antzuola-Zumaiako
Zapatua. 16:30. Estala.
Bergara-Zestoa
Zapatua. 16:00. Agorrosin.
Tolosa-Mondra
Zapatua. 16:00. Usabal.
Amaikak Bat-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. Errotazar.
emakumezkoen liga
Allerru-Arizmendi
Zapatua. 17:30. Plazeta.
Ilintxai-Mondra
Zapatua. 18:00. Bikuña.

UDAko jokalaria baloia gordetzen. |

imanol soriano

Mondra, kanpoan
Preferenteko Mondrak Tolosan
jokatuko du zapatuan, 16:00etan,
eta aurreko asteko garaipenarekin
joango dira bertara hiru puntuen

bila. Amaikak Bat liderrarengandik zortzi puntura daude arrasatearrak, eta hauen aurka, berriz,
Aretxabaletak jokatu beharko du,
zapatuan, Deban.

ohorezko gazteak
Aretxabaleta-Burumendi
Domeka. 12:00. Ibarra.
Mondra-Tolosa
Zapatua. 16:00. Mojategi.
Intxurre-Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Elorri.
Elgoibar-Bergara
Zapatua. 12:00. Mintxeta.
ohorezko kadeteak
Bergara-Aloña Mendi
Zapatua. 11:45. Ipintza.
Tolosa-Arrasate
Domeka. 10:30. Usabal.

areto futbola
euskal liga
Eraso Aiara-Aretxabaleta
Martitzena. (3-4) egin zuten.
Mallabia-Eskoriatza
Domeka. 18:00. Udala Kiroldegia.
lehenengo maila
Ventanas Isu-Pizza Per Tutti
Mondrate
Egubakoitza. 20:55. Lasarte.
emakumezko seniorraK
Legorreta-Eskoriatza
Egubakoitza. 22:00. Harripila.
gipuzkoako Gazteak
Anoeta-Pizza Per Tutti
Mondrate
Domeka. 11:30. Abraham Olano.
eskubaloia

gipuzkoako txapelketa
Decotena Pulpo-Bergara
Domeka. 11:30. Lubaki.
saskibaLoia
eba
MU-Baloncesto Venta de
Baños
Zapatua. 18:00. Iturripe.
bigarren maila
Natra Oñati-Mungia
Domeka. 12:00. Zubikoa.
gizonezko SENIORRak
MU-Take Orbela
Zapatua. 16:00. Musakola.
Soraluce Bergara-Hernani
Zapatua. 16:30. Labegaraieta.
emakumezko SENIORRak
Eskoriatzak atsedena
errugbia

EUSKAL LIGAKO SENIORRAK
Escolapios-Izarraitz taberna
Aloña Mendi
Zapatua. 20:00. Colegio
Escolapios.

seniorrak, 2. maila
ART-Iruñea
Zehaztu barik.

euskadiko txap. emakum.
Iturritxo Taberna Aloña
Mendi-Urdaibai
Zapatua. 19:30. Zubikoa.

arrasate
Zapatua, 18:30ean hasita
Arrasate-Zumaia (eskuz binakako
kadeteak.)

pilota

Andoni Bernal jaurtiketa egiten. | imanol soriano
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atletismoa

Malen Ruiz de Azua, Iñigo Uribarren eta Istar Dapena | Atletak

"Gustura egingo genuke herritarren aurrean
atletismo erakustaldi bat, kalean antolatuta"
Espainiako Txapelketa absolutuan lau onenen artean sailkatu dira, Madrilen
"Herritarrei atletismoa gerturatu beharko genieke", diote. "Mojategira ez doa inor"
xabier urzelai | arrasate

Egiten duten horretan gutxi daude eurak baino hobeak. Pertika
saltoan 4,15eko saltoarekin Espainiako Txapelketatik brontzea
ekarri du Malen Ruiz de Azuak.
Istar Dapena eta Iñigo Uribarren,
ostera, podiumetik pauso txiki
batera geratu dira. Mojategiko
atletismo faktoriak emandako
hiru harribitxi dira, eta ez dira
bakarrak, gehiago datoz-eta atzetik. Baina eurek baino txalo gehiago jasotzen ditu Arrasateko Zaldibarko areto futbol txapelketan
gola sartzen duenak.

Esango nuke domina batekin itzuli den bakarra geratu dela txapelketan sentsazio gazienarekin.
Oraingoan ez duzu gozatu, Malen.
Malen Ruiz de Azua: Ez, ez dut
batere gozatu, eta hori da, azken
batean, txapelketetara eramaten
dugun helburu nagusia, gozatzea.
Arazo fisiko batzuk izan nituen
zapatuan, eta ez nintzen sentsazio batere onarekin ibili. Eta
pena da, oso gorputzaldi onean
nengoen eta. Baina halakoak dira
txapelketak, hilabeteetako lana
egun bakarrean erakutsi behar
da, eta beti ez da asmatzen.

Istar, zuk, berriz, gozatu ederra
hartu zenuen.
Istar Dapena: Bai; oso gustura
ibili nintzen. Pista estalian Espainiako Txapelketa absolutuan
debuta egin nuen, eta nire marka berdindu ahal izan nuen (5,05).
Ez nuen uste laugarren sailkatuko nintzenik.

Iñigo, zuk domekara arte itxaron
behar izan zenuen parte hartzeko.
Iñigo Uribarren: Bai, eta ni ere
Malenen antzera ibili nintzen,
gozatu ezinka. Presaka lehiatu
nintzen, erritmo eta neurri egokia hartu ezinka. Txapelketara
bosgarren marka onenarekin
(15,81) aurkeztu nintzen, eta laugarren amaitu nuen. Alde horretatik begiratuta ez dago txarto,

duatloia

bidea izango litzateke, eta uneoro erabiltzeko aukera izatea.
Baina hori ez dago gure esku.
M.R.A: Bestela, frontoira goazen
bakoitzean dena muntatzen eta
desmuntatzen ibili behar izaten
gara.
I:D: Eta halako instalazio bat ez
genuke guk bakarrik erabiliko,
gazte asko dabiltza atletismoan,
eta neguan ez dute askorik egiteko aukerarik izaten.
I.U: Gure atzetik beste batzuk
etortzea gura badugu, harrobi
bat izatea, negura begira instalazioak egokitu egin behar dira.

baina aurrekoak gehiago estutzeko gogoz geratu nintzen (15,65),
eta, aurten entrenatu naizen guztia ikusita, amorratuta geratu
naiz. Hurrengoan beharko du.

Amaitu da pista estaliko denboraldia, eta aire librekoa hasiko duzue;
badago alderik?
I.D: Pista estalian saltoa egiteko
baldintzak beti dira antzerakoak,
tenperatura egokia, haize barik...
Eta aire librean hori guztia aldatu egiten da. Hala, haizea alde
daukagunean marka hobeak lortzen ditugu, eta, berez, denboraldiaren bigarren zati honetan sasoi
hobean egoten gara.

Eta hemendik aurrera ez dituzue
Donostiara horrenbeste joan-etorri egingo...
I.U: Nik zortea dut, orain Donostian nabilelako ikasten, eta aste
barruan han nagoenez askoz ere
hobeto moldatzen naiz. Baina
gainontzeko atletendako nekagarria da neguan aste barruan
Donostiara horrenbestetan joan-etorri egin behar izatea. Izan ere,
Mojategin neguan ezin dugu ezer
ere egin. Ez dugu pista estalirik,
gimnasioa ez dago egokituta...
M.R.A: Hor hausnartu egin beharko dugu ze harrobi gura dugun
atletismoan. Izan ere, gazte batek
oso garbi izan behar du atletismotik zer lortu gura duen, aste
barruan Donostiara bueltaka
ibiltzeko. Oso nekagarri egiten
da.

Uribarren, Ruiz de Azua eta Dapena, aste barruan, Goienan. |

x.u.

Urrezko bi domina
Eneko Carrascalek

Yeray Varelak
ametsa bete du

Gazte mailakoek, berriz,
Salamancan izan zuten Espainiako
Txapelketa, eta hor erakustaldi
galanta eman zuen Eneko
Carrascal arrasatearrak, urrezko bi
domina irabazita. Luzera saltoan
7,24 metroko marka egin zuen, eta
salto hirukoitzean 15,09
metrokoa; azken marka hori
txapelketako errekorra izan zen:
"Nagusiekin lehiatu izan balitz
bosgarren sailkatuko zen, izugarria
da", dio Uribarrenek.

Azken orduan Madrilen lehiatzeko
txartela eskuratu zuen Yeray
Varela atleta oñatiarrak, eta
3.000 metroko lasterketan Aloña
Mendiko elastikoa defendatu ahal
izan zuen. "Ahaztuko ez dudan
zerbait izan da, bizi osoan gordeko
dudana. Lasterketa honetan egon
ahal izate hutsa epikoa izan da
niretako; onenen kontra lehiatu
ahal izan dut, benetako ohorea
izan da". Oñatiarra 13.a izan zen.
sailkapenean [8.50.05].

I.D: Frontoian ibili izan gara
entrenatzen, astean birritan, koltxonetak, barrak eta bestelakoak
eramanda, baina altuera batetik
aurrera arriskutsua da salto egitea, ez dago-eta zoru egokirik,
eta min hartzeko ez da askorik
behar. Horrela ezin gara ibili.
Adibidez, frontoietako batean
zoruan tartana jartzea konpon-

Carrascal podiumean. | a.kanpanzar

xakea

zikloturismoa

Arrasate-Arlutz taldeak
azken unean eutsi dio
kategoriari

Euskal zirkuituko hirugarren
duatloi proba jokatu zuten zapatuan Eibarren –eguraldi oso
txarrarekin– eta Gipuzkoako
Txapelketa jokoan egon zen
proban bailarako hainbat protagonista izan ziren. Nere Arregi hirugarren izan zen, eta
beteranoetan Miren Josune
Bikuña txapeldunorde; Iker
Arkauz ere bigarren izan zen.

Maila gorenean jarraituko du
Arrasateko eta Aretxabaletako xake klubak batu ostean
sortutako Arrasate-Arlutzek.
Azken orduan lortu dute mailari eusteko behar zuten puntu erdia. Izan ere, asteburuan
1-3 irabazi zioten Conteneo
taldeari, eta 13 puntu batu
dituzte. Easok 12,5 puntu batuta maila galduko du.

I.U: Nire ustez, Txufi [Fernando
Zufiria] da honen guztiaren erantzule. Urteak daramatza Arrasateko atletismoaren alde lanean,
eta ondoren, Jonathan Perez eta
Mikel Uribesalgo nabarmenduko
nituzke. Jonathanek pertika-jauzilariak hartu zituen, Mikelek
salto hirukoitzekoak eta luzera
saltokoak, eta euren lanaren ondorioa gara gu.

Herritar gutxi gerturatzen da, baina, Mojategira atletismoa ikustera.
Txalo gehiago jasotzen dituzte Zaldibarren jokatzen dutenek, Mondrako aurrelariek edota MUko saskibaloi jokalariek, zerbait esatearren.
I.D: Atletismoa ez da kirol ezaguna, eta nik uste dut kirol hau
herritarrei gerturatu beharko
geniela, adibidez, erakustaldiak
antolatuz.

Gimnasioa egokitzea egingarria
izan daiteke. Baina pista estali
batzuk, baduzue ideiarik?

Nere Arregi, Iker Arkauz
eta Miren Josune Bikuña
Eibarko podiumean

Atletismoa askorik jarraitzen ez
dutenak ere hasi dira galdetzen ea
normala ote den Mojategitik horrenbeste atleta on irtetea. Lana ondo
egiten den seinale, ala?

Udal ordezkari batzuek begi onez
ikusi zuten sare sozialetatik egindako proposamena...

Yeray Varela. |

alexberasategi.com

I.U: Ideia oso ona da, eta gu prest
egongo ginateke, beste leku batzuetan ere egiten dituzte halako
erakustaldiak. Uda sasoia izan
daiteke aproposa, adibidez, San
Juan jaietan edo.

Bergarako
taldeak hasi du
denboraldia
Ohitura da denboraldia hastea
Dorletako ama birjinari lore
eskaintza eginez, eta, posible bada,
bizikleta gainean joanda. Domekan
Lokatzakoek autoan joan behar izan
zuten, errepidea elurtuta zegoen
eta. Domekero egingo dute irteera
–09:00etan plazan–.

lokatza
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kultura
Kaleko dantza
ikusgarrienak
agertoki
gainean
Fun Dantz jaialdi urbanoa izango
da bihar Aretxabaletan
Bi talderik onenak Break On
Stage lehiaketara joango dira
maite txintxurreta | aretxabaleta

Hogei talde

Kaleko giroak hartuko du berriro ere Aretxabaleta. Izan ere,
bihar, zapatua, Fun Dantz jaialdiaren hirugarren edizioa egingo
dute Ibarra kiroldegian. Break
On Stage ekimenak Udalarekin
batera antolatzen du egitasmoa,
eta, hain zuzen, apirilaren 16an
Bilboko Bizkaia Arenan egingo
den Break On Stage dantza urbanoen lehiaketarako sailkatuko
dira Aretxabaletan ondoen aritzen
diren bi taldeak. 200 dantzari
baino gehiago etorriko dira bihar.
Sarrerak aurrez Arkupen eros
daitezke, 3 eurotan; eta 5 eurotan
bihar, Ibarrako leihatilan.
Honezkero Fun Dantz errotuta dagoela uste du antolaketa
taldeko Ander Garaizabalek: "Sare
sozialetan izaten ari den hedapena ikusi besterik ez dago", dio.
"Lehen edizioa gauza desberdinen
erakustaldi antzeko bat izan zen,
baina dagoeneko kontzeptua argi
dago: dantza urbanoen lehiaketa
bat, non Break On Stagerako
sailkapena jokoan dagoen".
Aurten, bi atal izango ditu
jaialdiak: lehenengo, 18:30etik
19:30era, 15 urtetik beherako gazteen eta 16 urtetik gorakoez osatutako bikoteen txanda izango
da. Horren ostean, berriz, nagusien taldekako atala etorriko
da."Deialdi zabala izan denez eta
edonork eman ahal izan duenez
izena, egin duguna da mailak
desberdindu. Lehenengo, gazteak,
eta horiekin batera bikoteak,
apur bat orekatzeko, eta ostean,
lehiatzera datozenak".
Guztiek dantzatutakoan,
21:00etan sari banaketa ekitaldia
izango da.

Guztira, hogei talde izango dira,
Euskal Herriko hainbat tokitatik
etorriak: "Donostiatik, Bilbotik,
Gasteiztik eta Iruñetik etorriko
dira taldeak, baina baita Durangaldetik, Eibartik, Lasartetik
Bilbo Handitik...
Taldeen profila askotarikoa
izango da, Ander Garaizabalek
azaldu duenez: "Alde batetik,
erakustaldietan nahiko profesionalak diren taldeak daude; akademia batetik datozenak, esaterako. Baina badaude espontaneoagoak ere, eskoletan baino
gehiago kalean elkartzen direnak".
Taldekide gehienak gazteak dira,
hogei eta hogeita hamar urte
bitartekoak, neskak zein mutilak.

Dantza bakarrik ez
Fun Dantzen hainbat alderdi
hartzen dituzte kontuan emanaldi bakoitza baloratzeko: "Sinkronia, gaia, musika... ez da bakarrik
dantza eginez indar erakustaldia
egitea. Esaterako, jantzien aukeraketa edo berritzaileak izatea
ere saritzen da". Hori guztia taldeek aurrez landu behar dute.

esanak

"Etenik gabeko
ikuskizuna da,
oso modu
dinamikoan
burutzen dena"
ander garaizabal | antolatzailea

Iaz irabazi zuen Fusion Noise taldea (Bilbo). |

imanol soriano

Berrehun dantzari baino gehiago izango dira Ibarran. |
Aurreko edizioetan freestyle estiloa ere jorratu dute, baina aurten
koreografiei eman nahi izan diete garrantzia.

Epaimahai profesionala
Lehiaketak "garrantzia hartu
duela" ikusita, epaimahai "espezializatu" eta "neutroa" ekartzea
erabaki du antolakuntzak. Zaragozako hiru pertsonak osatuko
dute, eta bakoitza talde bateko
partaide eta arlo batean aditua
da. Jor-G urban dance modalitatean aditua da, eta Resistance
Crew taldetik dator. Milki, berriz,
Circle Of Trust-eko partaide da,
eta dantza garaikidea da haren
espezialitatea. Bukatzeko, Delicious taldeko Paula-k vogue,
hip-hop eta urban estiloak jorratzen ditu.

Atzeko lana
Parte hartzaileak soilik ez, kanpotik ikusle asko erakartzen duen
ekimena da Fun Dantz. 200 dantzaritik gora daude, eta saiatzen
dira emanaldi bakoitzaren artean
itxaronaldirik ez egiten: "Etenik
gabeko ikuskizuna da, oso modu
dinamikoan burutzen dena", dio
Garaizabalek. Horrek koordinazio lan handia eskatzen du. Baina orain arte ondo moldatu gara".

i.s.

Tonu urbanoa izaten da nagusi Fun Dantz-en. |

i.s.

ainhoa zamora | iazko irabazleen zuzendaria

"Aretxabaletako giroa oso etxekoa da,
laguntasun handia dago denen artean"
Bilboko Fusion Noise taldea izan
zen iazko Fun Dantzen irabazlea,
eta Break On Stage jaialdian izan
ziren Europako onenekin batera.
Bihar Aretxabaletara itzuliko dira.
Ainhoa Zamora da zuzendaria.
Nolakoa da zuen estiloa?
Desberdina. Gure esentzia propioa
daukagu. Oso eszenikoak gara,
ukitu ilun bat daukagu, eta oso
rockeroa. Normalean, lehiaketetara erakustaldiak egitera joaten
gara, lehiatzera baino gehiago.
Horregatik, izugarria izan zen iaz
Aretxabaletan irabaztea, egiten
duguna gaur egun bogan dagoenaren oso desberdina baita.
Break On Stageko esperientzia
nolakoa izan zen?
Izugarria. Herrialde desberdinetako taldeekin batera geunden.
Giro oso urbanoa zen zentzu guztietan. Eta horren agertoki handia,
horrenbeste jende...
Zer prestatu duzue biharko?
Iaz bezala, giro iluneko koreografia batekin gatoz, iazkoa baino

a.z.

ilunagoa, hain zuzen. Irudiari
garrantzi handia ematen diogu,
jendea lehen unetik harritzeko
asmoz. Nobedade moduan, aurten
junior talde bat ere joango da gure
eskolatik: Fusion Blood.
Zelakoa da Fun Dantzeko giroa?
Euskal Herriko lehiaketen artean,
Aretxabaletakoan eta Zarauzkoan
giroa oso etxekoa da, familiakoa
bezala. Talde guztiek elkar ezagutzen dugu, eta lehiaketa handietan baino laguntasun giro handiagoa dago. Entseguetan, taldeek
elkarri txalo egiten diote.
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onintza belategi
huhezi-ko irakaslea

"Gomendio ugari
eman dizkiete
hizlariek"

Irusoin ekoiztetxeko zuzendaritzako partaide Iñaki Gomez, Komunikaldian. |

irati elortondo

Ikasle eta irakasle ugari izan
dira Komunikaldian
Eguaztenean batu ziren Arrasaten 'Nola eman
aterabidea ikus-entzunezkoari?' gaiaren lelopean
irati elortondo | arrasate

Eguaztenean batu ziren Mondragon Unibertsitateko Ikus-Entzunezko Komunikazioko ikasleak
Arrasateko Garaia Berrikuntza
Gunean, urtero izaten den Komunikaldian sei hizlariren esperientzia gertutik ezagutzeko.
Nola eman aterabidea ikus-entzunezkoari? gaiaren lelopean
jardun zuten Leire Apellaniz,
Usoa Urbieta, Iñaki Gomez, Mikel
Alvarez, Kepa Matxain eta Lander Iruin hizlariek.

Emakumeen eta gazteen indarra
Leire Apellaniz igo zen lehenengo oholtzara. Donostiako Zinemaldiko Departamentu Teknikoko zuzendaria eta Señor Y
Señora ekoiztetxeko kidea da.
Emakumeen garrantzia azpima-

rratu zuen, zuzendari oso gutxi
baitaude gaur egun zineman.
Publikoko emakumeak zuzendari izatera animatu zituen, berdintasun falta igartzen baitu.
Usoa Urbieta zinema aretoetako
programatzaileak inguruan produzitutako film txikien harrera
ona azpimarratu zuen. Bertan
ziren ikasle gazteak zinemara
joatera animatuz amaitu zuen.

'Amateur' munduan
Irusoin ekoiztetxeko zuzendaritzako partaide Iñaki Gomezek
Loreak filmean parte hartzeko
aukera izan zuen: "Beti ezin izango dugu gustukoena duguna egiten jardun, proiektu txikietan
murgildu beharra dugu hasieran;
handietan hastea ezinezkoa da".
Mikel Alvarez ikasle ohia batu

zen atsedenaren ostean oholtzara.
Euskal Harriaren ABDak filmaren
sortzaileetako bat izanik, bere
esperientziaren berri eman zuen:
''Ekoiztutako lehen lana zoragarria
izatea ezinezkoa da; hobetzen ikasten da, eta ezin gara larritu lehenengoa ederto ateratzen ez bada''.
Kepa Matxainek Gure bazka izeneko elkarrizketa programa sortu zuen, eta ikasleak gustuko
dituzten proiektuetan murgiltzera animatu zituen. Azkenik, Lander Iruin kazetariak Zohardia
dokumentalaren berri eman zuen:
''Ate asko jo genituen, baina jarraitu beharreko prozesua da. Lortu
genuen gure proiektua aurrera
ateratzea, eta hori da garrantzitsuena.'' Gomendio ugari eman
dizkiete ikasleei, eta apuntatu
dituzte etorkizunerako.

10 urte daramatza Onintza Belategi
Huheziko irakasleak
onintza belategi
Komunikaldia
antolatzen.
Zer da Komunikaldia?
2006an egin zen lehen Komunikaldia, eta aurtengoa 11. aldia
da. Urtero komunikazioarekin
zerikusia duen gai bat aukeratzen dugu Ikus-entzunezko
Komunikazioa ikasten ari diren
ikasleei begira, eta hitzaldiak
antolatzen ditugu hainbat aditurekin.
Nolakoa izaten da prozesua?
Departamentu guztien artean
biltzen gara eta orientazio modura eskaintzeko ideiarekin antolatzen ditugu hitzaldiak. Behin
gaia aukeratuta, balizko hizlarien zerrenda osatzen dugu eta
deika hasten gara kurtso hasieran. Hizlari ezberdinak lortzen
saiatzen gara; aurten, adibidez,
neska bat ekarri nahi izan dugu
ikasle ohien barruan, baina ez
dugu lortu, azkenean. Horrez
gain, babesleak lortzeko prozesua ere jarraitzen dugu.
Nolakoa izan da aurtengo
harrera?
Sei hizlari etorri dira eta ordu
erdi egon da bakoitza. Hitzaldi
motzak eskaintzea gustatzen
zaigu, ikasleak gehiago kontzentra daitezen. Gomendio
ugari eman dizkiete, gainera,
ikasleei. Aurten ikasle ohiak
ekarri ditugu, eta ikusi da jada
hasi direla beraien bidea ereiten.
Datorren urtera begirako
ideiarik?
Pasa den urtean izan genuen
ideia zerrendatik, bat gordeta
utzi dugu, oraingoz. Baina oraindik goiz da, eta gaia alda dezakegu oraindik.

Bertsozale
Elkartearen
bilkuraren
ondorioak
I.E | bergara

Zapatuan izan zen bilkura,
Bergarako Irizar jauregian,
goizeko hamaiketan, eta
Europa bat-batean proiektua
nabarmendu zuten.

Proiektu ugari bidean
Euskal Herriko Bertsozale
Elkartearen 2016ko batzar
nagusian jende asko egon zen.
Elkarteko lehendakari Iñaki
Muruak zuzendu zuen batzarra eta 2015eko egitasmoen
berri eman zuen. Herritarrek
euren egoeraren berri eman
zuten; gero, sail bakoitzak
bere egitekoen azalpena eskaini zuen. Mintzola-ren baitan
kokatzen den proiektu honetaz aparte, beste hainbat egitasmo aipatu zituzten herrialdeetako eta sailetako ordezkariek: Bizkaian, Lapurdin,
Nafarroa Beherean eta Zuberoan antolatuko diren txapelketak, gazteen egonaldien
bertso-udalekuak, Ahots Baten,
eta Xenpelar Dokumentazio
Zentroaren bilketa indartzeko
eta euren egitekoa gizarteratzeko ekintzak. Kantu inprobisatuaren nazioarteko topaketa hauek pasa den udazkenean hasi ziren, Leonen eta
Bartzelonan egindako topaketa banarekin, eta aurten
ere jarraipena izango dute.
Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutza izango du
Mintzola-k helburu.

Egitasmoa onartuta
2016ko batzar nagusia izanik,
egitasmoa arazo barik onartu zen. Urtarrilean Arabako
eta Nafarroako bilkura egin
zen eta otsailaren amaieran,
berriz, Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa egiteko bildu ziren.
Aurtengo proiektuak ere ongi
bideratu dira.

'Amodioaren ziega' antzezlana
aurkeztuko du Lauka taldeak Oñatin
Santa Ana antzokian izango da emanaldia etzi, domeka, 19:30ean
I.E | oñati

Lauka antzerki taldeak Amodioaren
ziega antzezlana aurkeztuko du
martxoaren 13an Oñatiko Santa
Ana aretoan, arratsaldeko zazpi
eta erdietan: Aitor preso dago,
eta Miren bikotekidea bisitan
doakio, aurrez aurreko bisita da;
bisean bisekoa. Konturatu gabe
pasatzen da denbora ziega honetan,
eta amodioa dute eginkizun.

Urtebete biran
Pasa den otsailean ekin zioten
birari eta jada 20 emanaldi egin

dituzte Euskal Herri osoan zehar.
Herri txiki zein handietan antzeztu badute ere, herri txikietara
joatea gogoko dutela dio Eneko
Sagardoy aktoreak: "Herri txikietara joatea gustatzen zaigu,
oso giro goxoa dagoelako. Oñatira joateko gogoz geunden, eta
pozik gaude momentua iritsi
delako". Horrez gain, publikoaren
aldetik esker ona jaso dutela dio
Sagardoyk: "Herriaren aldetik
behar handia eta interesa zegoela sumatu dugu intimitatea eta
intimitaterik eza plazaratzeko.

Aldarrikapena ere bada egoera
horretan dauden pertsonei ahotsa
emateko.

Sarrera 10 euro
Sarrerak Santa Ana antzokian
bertan egongo dira salgai 10 eurotan. Aurretik erosi nahi izanez
gero, bibe.me webgunean ere salgai daude oraindik. Etorkizuneko emanaldiei dagokienez, oraindik antzezlanak aurkezten jarraituko dute: apirilaren 3an
Donostian eta apirilaren 22an
Villabonan, besteak beste.

Lauka taldea Amodioaren ziega antzezten. |

lauka teatroa
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Emon taldeak egin du Oporrak
Bakean egitasmoaren kantua
a.a . | bergara

Udan basamortuko kanpalekuetatik Euskal Herrira oporretan
etortzen diren haurren aldeko
kantua eta bideoklipa egin du
Emon taldeak. "Gabonak inguruan jaso genuen proposamena.
Saharar herrialdearekiko inplikazio handia dugu taldean. Aurrez
ere elkarte beraren hainbat ekimenetan izan gara", dio Aritz
Alustizak, Emon taldeko kideak.
Sahararren egoera jasangaitza
eta zama hori arintzeko haurrak
Euskal Herrira ekartzearen onura eta beharra jaso dute Xabier
Euzkitzek idatzitako hitzek. Musi-

ka egiterakoan ohiko bidetik
jarraitu dutela dio Emoneko
kideak: "Jasotako iritzien arabera, jendearen barrenak mugitzea
lortu dugu. Hasieratik genuen
garbi umeak gurekin batera kantuan jarriko genituela. Otsailean
grabatu genuen Mutrikuko AME
estudioan Axular Arizmendirekin, eta bideoklipa Joseba Casasolarekin Saturrararen".

Emon.eus-en eskuragarri
Egun gutxitan zabaldu da kantua
sare sozial eta Whatsapp bidez.
"Gustura gaude emaitzarekin,
zaleek oso ondo hartu dute".

Zingira: Iñigo Ibarrondoren musika
proiektu pertsonala 'Bidaia' lanean batuta
Gaztelekuan aurkeztuko du bihar, zapatua, Sharon Stoner taldeko kideekin
aitziber aranbururzabala | oñati

Iñigo Ibarrondoren aurreko musika erreferentziak kontuan hartuta, sorpresa handiarekin hartuko dute Zingira, haren proiektu berria. "Iritzi eta erantzun
oso ezberdinak jaso ditut: Sharon
Stoner-ekin konparatuta musika
lasaiagoa dela, abestiak oso
luzeak direla... Batzuei ez zaie
horrenbeste gustatu, baina beste askok, berriz, esan didate
proposamen berria ulertu eta
gustatu zaiela. Lan oso melodikoa denez, entzuleari pazientzia
apur bat eskatzen dien musika
dela uste dut. Kantu bakoitzaren
atzean detaile asko daude. Popetik gertu dauden zatiak daude,
instrumentalak ere bai, folk estilora gerturatzen direnak...", dio
musikariak.

Iñigo Ibarrondoren proiektu pertsonala da Zingira. |. i.

fitxa

Naturari lasai abestuta

Mutrikuko AME estudioan kantua grabatzen. |

emon

Sei kantu batu ditu Bidaia lanean.
Berak sortutakoak dira doinuak
eta hitzak, konposatzerakoan
Egoitz Olalderen laguntza izan
badu ere –Sharon Stoner taldeko bateria jolea–. Oñatiko Gaztelekuan eta etxean grabatu du
eta Sharon Stoner-eko kideak
izan ditu bidelagun. "Grabazio
prozesua eta konposaketa lanak
nahastu egin dira une batzuetan.

zingira
bidaia

Estiloa: Rock progresiboa.
Autoekoiztua.

Estudio profesional batean egin
izan banu, ezin izango nuen
horrelakorik egin. Nahi adina
denbora hartu dut abestiak landu eta grabatzeko".
Naturari buruz era metaforikoan idatzitakoak dira: berritzeari buruz, muga mugan bizitzeaz, bakardadeaz...

Kutxa berezian aurkeztuta
Zingira.bandcamp.com helbidean, Oñatiko Aker tabernan
eta kontzertuetan eskura daiteke mimo handiarekin argitaratutako Bidaia.

'galdegazte' goiena telebistan
Debagoieneko udalek, ikastetxeek eta Goiena Komunikazio Taldeak elkarlanean
landutako egitasmoa da Galdegazte, 14-18 urte arteko gazteei zuzendutakoa.
Hauxe da hurrengo saioaren aurrerapena.

Goseren itzuleraz on egitera

Ezkerretik eskuinera: Markel Bengoa (Kurtzebarri eskolako ikaslea), Ines Osinaga (Gose taldeko abeslaria), Alaitz
Mendieta, Lur Garai (Kurtzebarri eskolako ikasleak) eta Jokin Bereziartua (aurkezlea). | oihane isasi

jokin bereziartua | arrasate

Hamar urtez trenari egurra "bota
eta bota" aritu ostean, 2015eko
urrian geldialdia egitea erabaki
zuen Gosek. Ines Osinagak Galdegazte-n iragarri duenez, Gose
bueltan dator. Martxoan hiru
kontzertu eskainiko dituzte: lehena hilaren 18an izango da, Anoetako gaztetxean. Hilaren 25ean
Donostia 2016 Europako Kultur
Hiriburutzako egitarauaren
barruan joko dute, Stop War Festibalean, Maria Cristina zubian.
Eta martxoko kontzertuak amaitzeko, hilaren 27an Gazte Danbadan joko dute, Laudion.
Trikitia jotzen "kasualitatez"
hasi zen Osinaga: "Bizitzan gertatzen diren gauza inportante
guztiak bezala. Gero, jarraitu
egin nuen, eta hori ez zen kasualitatea izan... Betidanik gustatu
izan zait musika, nire etxean
oso giro musikala egon da beti".
Trikiti irakaslea da egun, eta
"oso gustura" dabilela dio: "Musikaren ostean, nire bigarren pasioa
da irakaskuntza. Zorte handia
daukat nire bi pasioak uztartzeko aukera dudalako. Asko ikasten dut ikasleekin, asko gozatzen
dut". Gose sortu aurretik Ekon
taldeko kide izan zen: "Ekonek
izan zuen oihartzun handiena,
eta nire eskolarik handienetakoa
izan zen. Baina galdetzen badidazu Goseren aurretik nire ibilbide musikalean zein izan den
mugarririk inportanteena, Naia-

rarekin batera soinua jotzea izan
da. Ines eta Naiara zen taldearen
izena; 12 urterekin hasi ginen
erromerietan jotzen. Esango nuke
agertokira igo ginen lehen aldia
Garagartzako jaietan izan zela".

Aretxabaletako Kurtzebarritik
Aretxabaletako Kurtzebarri eskolako Markel Bengoa, Alaitz Mendieta eta Lur Garai aritu dira
elkarrizketatzaile lanetan. "Urduri" egon arren, "oso esperientzia
polita" izan da hirurendako Galdegazte saioan parte hartzea.
D-SKArga izeneko ska talde bat
sortu berri dute Bengoak eta
Garaik, eta aholku eske jo dute
Osinagarengana: "Benetan sinisten duzuen hori egiten baduzue,
lan erdiak eginak dituzue". Gainera, Osinagak egunen baten
taldearekin kolaboratzeko proposamenari baiezkoa eman dio
saioan bertan.

saioa ikusteko:
Goiena Telebista
Eguaztena, martxoak 16
22:00etan.
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zerbitzuak

1. Etxebizitzak
101. Saldu
Zubillaga (Oñati). Eraikuntza
berria. Bi logela, komuna, sukaldea, egongela, 35 metro koadroko terraza. 115 metroko
lorategia. Garaje itxia. Igogailua
garajetik. Guztiz jantzita. Interesatuok deitu zenbaki hauetara:
660 04 06 14 edo 665 72 18
54
102. Erosi
Bergara. Erdialdean etxebizitza erosiko nuke. Hiru logelakoa
eta garajearekin. 653 29 37 04
103. Errentan eman
Bergara. Herri erdialdean bi
logelako etxebizitza berria ematen da errentan. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 667 31
37 45
104. Errentan hartu
Aretxabaleta. Etxebizitza bila
gabiltza. Gela bakarrekoa, bikoa
edo hirukoa. Bikote euskalduna.
Eskerrik asko. 664 54 53 37
Arrasate edo Bergara. Bi
logelako etxebizitza hartuko
nuke errentan. 688 71 55 53
Arrasate. Bi logelako etxebizitza behar dut errentan, ahal
bada, erdigunean. 688 29 97
05
Arrasate. Hiru logelako etxebizitza hartuko nuke errentan,
prezio onean. 698 47 41 33
Bergara. Bi logelako etxebizitza hartuko nuke errentan. Hilean
350 euro ordain ditzaket. 632
77 35 38
Bergara. Etxebizitza bila nabil.
Gela bakarrekoa edo bikoa, eta
igogailua duena. 697 86 48 91
Bergara. Euskaldun bikote
batek etxe bat hartuko luke
errentan. Berdin da txikia bada
ere. 649 65 06 39
La Pineda edo Cambrils.
Bergarako familia bat gara eta
abuztuan 15 egunez apartamentu bat hartuko genuke errentan
La Pinedan edo Cambrilsen. 680
17 33 61
Oñati. Bi logelako etxebizitza
hartuko nuke errentan. Interesatuok deitu zenbaki haONtara:
639 00 35 57
Oñati. Etxebizitza hartuko nuke
errentan. 2002tik bizi naiz Oñatin eta lan kontratua daukat.
Bakarrik nago hiru seme-alabekin. 635 70 69 83

2. Garajeak
201. Saldu
Aretxabaleta. Santakurtz
24an, garaje itxia salgai. Interesatuok deitu zenbaki hauetara:
615 78 27 84 edo 661 45 17
05
203. Errentan eman
Bergara. 24 metro koadroko
garaje itxia ematen da errentan
Alkabieta kalean, kanposantu
aldamenean. Ate automatikoak
ditu. Interesatuok deitu zenbaki
hauetara: 635 72 64 08 edo
657 79 65 54

3. Lokalak
301. Saldu
Bergara. 130 metro koadroko
lokala salgai erdigunean. Hainbat autorendako garaje moduan
erabiltzeko lizentziarekin.
60.000 euro. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 667 80 92
89

303. Errentan eman
Bergara. Lokala ematen da
errentan alde zaharrean, Artekale 5ean. Bi solairukoa, guztira
150 metro koadro ditu. Errenta
ekonomikoa. Negozioa jartzeko
edo 18 urtetik gorako partikularrendako. Deitu zenbaki honetara: 645 00 71 46

4. Lana
401. Eskaintzak

ANTZUOLA
Ile-apaintzailea
behar da.
943 76 63 33
Ospitalera joateko laguntzailea. Hilean 4-5 aldiz gutxi
gora behera, Txagorritxu eta
Gurutzetako ospitaletara familia
bat garraiatu eta laguntzaile
lanak egiteko pertsona bat behar
da. Arrazoi kulturalak medio,
emakumea izan behar da. Deitu
zenbaki honetara: 637 13 16 23
402. Eskaerak
Aretxabaletan, Eskoriatzan
edo Arrasaten. Nagusiak
zaintzen, garbiketak egiten eta
sukaldean laguntzaile bezala lan
egingo nuke. Emakume esperientziaduna. Ordutegi aldetik,
arazo barik. 617 20 59 43
Aretxabaletan, Eskoriatzan
edo Arrasaten. Umeak edo
nagusiak zaintzen, garbiketak
egiten eta sukaldean lan egingo
nuke. Bertako emakume esperientzia handikoa. Ordutegi
aldetik, arazo barik. Eskerrik
asko!. 647 10 58 72
Arrasate, Aretxabaleta,
Eskoriatza. Sukalde garbiketan esperientzia daukat. Gozoki
dendan, nagusi eta umeak zaintzen edota atariak garbitzen ere
bai. Hiru urteko esperientzia dut
zerbitzari lanetan. Presazkoa da.
676 44 85 58
Arrasate. 48 urteko emakume
euskalduna, etxez etxeko zerbitzuko laguntzailea eta arlo horretan esperientziaduna, orduka
nagusiei laguntzeko prest.
Telefonoa: 605 71 50 14 (Maribel)
Arrasate. Bertako emakumea,
euskalduna, orduka edo egun
osoz lan egiteko gertu: umeak
edo nagusiak zaintzen zein etxeko lanak egiten. 688 66 76 91
edo 943 79 60 89
Arrasate. Mutila gertu nagusiak edota laguntza behar duen
jendea zaintzeko. Esperientzia
dut. 632 08 57 69
Arrasate. Neska gertu goizetan
nagusiak zaindu edota garbiketa lanak egiteko. 655 15 36 59
Arrasate. Orduka lan egingo
nuke garbiketak egiten edota
nagusiei laguntzen. 698 47 41
33
Bergara. 47 urteko emakume
esperientziaduna etxeko lanak
eta garbiketa lanak egiteko gertu, goizez nahiz arratsaldez. 647
51 52 80
Debagoiena. Arrasaten bizi
den emakumea pertsona nagusiak edo umeak zaintzeko prest.
Etxeko lanak egiten ere lan egingo nuke. Ordutegi aldetik ez
daukat arazorik. 629 06 94 11
Debagoiena. Arratsaldean
hasi, eta baita etxean bertan bizi
izaten ere, lan egingo nuke. Asteburuetan ere lan egiteko gertu
nago. 699 66 33 63 (Marlen)
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Zure 				
iragarkiak
Iragarkia jartzeko bideak:

943 25 05 05 | sailkatuak@goiena.eus | www.goiena.eus/sailkatuak
Eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu.
Ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
Goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.
Prezio berezia Goiena Klubeko bazkideendako
Ordaintzeko atalak dira:
- Etxebizitza Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. 			
Irakaskuntza eman. Motorra Saldu/Alokatu. Animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
Astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro Goiena Klubeko bazkideentzat (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.eus-en argitaratuko dira.
- Profesionalen moduluak.
Modulo bakarra: 22 euro (+BEZ).

Debagoiena. Banatzaile, gidari, mezulari, dendako kutxan edo
apalak betetzean, zerbitzari,
margotzen edota etxeko langile
moduan jarduteko gertu nago.
Autoa daukat. 634 29 33 69
Debagoiena. Emakume bat
gertu dago pertsona nagusiak
zaintzeko lan egiten. Esperientziarekin eta erreferentziekin.
653 81 17 64
Debagoiena. Emakumea
nagusiak zaintzeko gertu. Etxean
bertan bizi izaten edo bestela.
Arduratsua naiz eta lege-agiriak
ditut. 631 96 30 87

Debagoiena. Emakumea pertsonak zaintzen lan egiteko
gertu, arratsaldeetan. Etxean
bizi izaten edo kanpo-langile
gisa. 632 82 14 45
Debagoiena. Erizain laguntzaile titulua daukat eta zaintza
lanetan arituko nintzateke, orduka edo egunez. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 600 61
89 96 (Mari)
Debagoiena. Erizain laguntzaile titulua duen neska zaintza
lanetarako gertu. Esperientzia
dut eta erreferentziak aurkez
ditzaket. 620 23 58 15

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI
BERGARA:
• Bolu, 113 m2, 4 logela, igogailua eta trastelekua. 210.000 €. Bi garaje aukeran.
• Irizar, 87 m2, 3 logela, igogailua eta trastelekua. 216.385 €.
• Matxiategi, 72 m2, 3 logela, igogailua eta trastelekua. 170.000 €. Ez du obrarik behar.
• Lizaria, 50 m2, 2 logela, Eraikuntza berria. Garajea barne. 197.000 €. Eguzkitsua.
• Zabalotegi, 79 m2, 3 logela, igogailua, eguzkitsua. Ez du obrarik behar. 165.000 €.
• Artzamendi, 75 m2, 3 logela, trastelekua eta garajea. 153.000 €. Ez du obrarik behar.
• Aranerreka, 80 m2, 3 logela,  trastelekua, igogailua. 130.000 €. Garajea aukeran.
• Madura, 65 m2, 4 logela, bi balkoi. 110.000 €.  AUKERA ONA.
• Bidekurutzeta, 130 m2, 4 log, 320.000 €. PREZIO JEITSIERA. Terraza, igogailua, patioa.
• Ibargarai, 105 m2, 4 logela, balkoia, trastelekua. 420.000 €. Garajea aukeran.
• Ernai, 52 m2, atikoa, 2 logela eta terraza handia. Etxebizitza tasatua. 178.000 €.
• San Lorenzo, 85 m2, 3 logela, garajea eta trastelekua. 150.000 €.
• Koldo Eleizalde, 74 m2+30m2 ganbara, duplexa egiteko aukera. 170.000 €.
• Koldo Eleizalde, 76 m2, 3 logela. Terrazarekin. 115.000 € NEGOZIAGARRIA.
• Koldo Eleizalde, 87 m2, 3 logela, oso ondo apaindua. Fatxada berriztuta. 210.000 €.
• Burdiñate, 93 m2, 3 logela, igogailua. 210.000 €  PREZIO JEITSIERA. Garajea aukeran.
• Masterreka, 72 m2,  duplexa.  150.000 € ESTREINATZERA. AUKERA ONA.
• Simon Arrieta, 68 m2, 2 logela, 80 m2ko terrazarekin. 130.000 €.
• Simon Arrieta, 82 m2, 3 logela. Igogailuarekin. 160.000 €.
• Zubieta, 125 m2, terraza eta 2 orturekin. 2 etxe egiteko aukera 192.000 €.
• San Pedro, 90 m2, 4 logela. 95.000€ AUKERA ONA.
• Zabalotegi, 80 m2,  2 logela, berriztua. 156.263 €.
• Zabalotegi, 62 m2, 3 logela.  Berrizteko. 80.000 €.
• San Antonio, 86 m2. 3 logela, trastelekua eta garajearekin. Igogailua. 204.000 €.
• Zubiaurre, 60 m2, 2 logela, trastelekua eta igogailua. 98.000 €. AUKERA ONA.
• Ibarra, 62 m2, 3 logela. Trastelekua. 86.000 €. PREZIO JAITSIERA. AUKERA ONA.
Angiozar:
• Etxebizitza 60 m2, 2 logela, erabat berriztua. Trastelekuarekin. 92.000 €.
• Baserria 233 m2. Lur sailak eta bi etxebizitza egiteko baimenarekin. 250.000 €.
• Erretegia alokairuan. Erretegi bezala erabiltzeko dena hornitua eta martxan.
OSINTXU:
• Osintxu 85 m2. 3 logela. Igogailua. Berriztua. 130.000 €. AUKERA BIKAINA.
• Osintxu 61 m2. 3 logela eta ganbara. BERRIZTEKO. 43.000 €. AUKERA BIKAINA
• Osintxu 70 m2. 2 logela eta igogailua. 62.000 €. AUKERA BIKAINA
Antzuola:
• Buztin-zuri, 65 m2, 2 logela.  Ez du obrarik behar. 180.000 €. Garajea aukeran.
• Errekalde 78 m2, 3 logela, Berriztua. 130.000 €. Garajea aukeran.
• Ibarrondo, 90 m2, 3 logela. Trastelekua, eguzkitsua. 190.000 €. Garajea barne.
ELGETA:
• Gudarien Bidea, 75 m2, berrizteko. 72.000 € AUKERA BIKAINA
• Torrealdea, 77 m2. 3 logela. Berria. Oso ondo.
• Domingo Iturbe, adosatua 150 m2 + 45 m2 garajea + 90 m2 lursaila.

Debagoiena. Esperientziadun
mutila pertsonen zaintzan lan
egiteko gertu, orduka. Soziosanitario ikasketak egiten ari naiz.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 634 94 31 59
Debagoiena. Emakumea orduka etxeko lanak egiteko gertu.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 632 77 35 38
Debagoiena. Esperientziadun
neska gertu nagusi eta umeak
zaintzeko. Etxean bertan bizi
izanda, egun osoz edo orduka.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 632 66 13 22
Debagoiena. Etxeak garbitu,
lisatu, umeak zaindu, nagusiak
zaindu eta kalera lagundu, tabernako sukaldean lagundu eta abar
egiteko prest nago. Etxean bertan bizi izaten, egun osoz edo
orduka. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 634 84 41 94
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten edo bestela lan egingo nuke, zaintzan. Arrasaten bizi
naiz. 697 22 80 04
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten edo orduka lan egingo
nuke. Baita asteburuetan ere.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 722 28 81 56
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten lan egingo nuke. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 631 46 41 76
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten lan egingo nuke.
Berehala hasteko gertu. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
638 17 39 35 (Gloria)
Debagoiena. Etxean bertan
bizi izaten lan egingo nuke. Esperientzia dut nagusiak zaintzen
eta garbiketa lanetan. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
632 47 71 72
Debagoiena. Etxeko eta baserriko lanetan, nagusiak zaindu
edo paseoan laguntzen zein
denetariko garbiketak egiten lan
egingo nuke. Bertan bizi izaten
edo bestela. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 608 49 89
95 (Judith)
Debagoiena. Garabiketak
egiten edo zaintza lanetan aritzeko gertu nago. Orduka edo
egunean zehar. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 600 30
24 68
Debagoiena. Garbiketak egiteko gertu nago. Orduka eta
jardun osoz. Esperientzia dut.
Baita asteburuetan ere. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
634 29 32 64

Debagoiena. Garbitzaile profesionala naiz eta lau urtez lan
egin dut horretan. Gainera,
barran eta sukalde laguntzaile
ere aritutakoa naiz. Nagusiak
zaintzen ere lan egin dezaket.
Kontratuarekin egingo nuke lan.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 625 99 75 99
Debagoiena. Gizarte laguntzailea naiz eta umeak eta nagusiak zaindu edota etxeko lanak
egiteko gertu nago. Umeak
zaintzen esperientzia dut. Autoa
daukat. 686 59 28 41
Debagoiena. Gizona lanerako
gertu: garbiketak, banaketak edo
denetariko lanak. 632 77 35 38
Debagoiena. Lan bila nabil.
Lan ezberdinak egiten gertu
nago. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 631 05 58 21
Debagoiena. Lan egingo nuke
umeak eta nagusiak zaintzen.
Orduka ere bai. Garbiketa lanak
ere egingo nituzke. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 639 34
70 53
Debagoiena. Leuntze lanetan
esperientzia duen mutila lan bila:
automozioan, autoen llantak,
tronpeten piezak eta abar. 631
05 41 08 / 943 04 77 58 edo
arjungrg2013@outlook.es
(Arjun)
Debagoiena. Mutila gertu
etxean bertan bizi izaten nagusiak zaintzeko. Umeak zaintzen,
garbiketak egiten edo sukaldari
laguntzaile ere lan egingo nuke.
685 64 85 64
Debagoiena. Mutila gertu
nagusiak zaintzeko, mekanikari,
ostalaritzan eta abarrean. Ikasketak ditut. Kontratuarekin. 674
50 83 61
Debagoiena. Mutila gertu
zaintza lanak edota garbiketak
egiteko. Orduka, egun osoz edo
etxean bertan bizi izaten. 638
85 43 36
Debagoiena. Mutila nagusiak
zaintzeko gertu. Esperientzia
daukat eta sukaldean ere ondo
moldatzen naiz. Autoa daukat.
647 01 74 66 (Cristino)
Debagoiena. Nagusiak zaindu
eta garbiketa lanak egiteko gertu nago. 679 30 12 37 (Arelis)
Debagoiena. Nagusiak zainduko nituzke etxean bertan bizi
izanda. Erreferentziak aurkez
ditzaket. 39 urteko neska nikaraguarra naiz. 631 72 38 40
Debagoiena. Nagusiak zaintzeko zein sukalde laguntzaile
edo garbiketa lanetarako gertu
nago. 632 97 78 73

Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke, etxean
bertan bizi izaten edo bestela.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 617 72 94 98 (Rosario)
Debagoiena. Nagusiak zaintzen lan egingo nuke. Esperientzia daukat. Sukaldean ondo
moldatzen naiz. Autoarekin.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 660 90 51 50 (Argelis)
Debagoiena. Nagusiak zaintzen, garbiketak egiten eta abarrean lan egingo nuke. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 616
35 54 96 (Carmen)
Debagoiena. Nagusiak zaintzen, garbiketan eta sukalde
laguntzaile moduan lan egingo
nuke. Manikura egiten ere badakit. Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 688 71 55 53
Debagoiena. Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaintzeko edo tabernan lan egiteko. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 688 86 46 60
Debagoiena. Neska euskalduna prest nagusiak zaintzeko,
baita etxean bertan bizi izaten
ere. Klinika laguntzaile tituluarekin. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 688 82 69 68
Debagoiena. Neska gertu
nagusiak zaintzeko, etxean bertan bizi izaten. Esperientziaduna. Interesatuok deitu zenbaki
honetara: 602 86 57 26
Debagoiena. Neska gertu ume
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Etxean
bertan bizi izaten, egun osoz edo
orduka. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 638 12 30 22
Debagoiena. Neska gertu
umeak eta nagusiak zaintzeko.
Baita garbiketa lanak egiteko ere.
Etxean bertan bizi izaten, egun
osoz edo orduka. 689 10 48 38
Debagoiena. Neska lanerako
gertu. Orduka, egun osoz edo
etxean bertan bizi izaten. Ordutegi arazo barik. Interesatuok
deitu zenbaki honetara: 685 64
84 78
Debagoiena. Neska nagusi
zein umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako gertu. Orduka, goizez,
arratsaldez edota gauez. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
652 04 77 99
Debagoiena. Pertsona nagusiak zaintzen 6 urteko esperientzia daukan emakumea, etxeko
lanetarako edo pertsonak zaintzeko prest. Aurretik lan egindako familiarekin hitz egiteko
aukerarekin. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 634 00 30
33
Debagoiena. Taberna edota
elkarteak garbitzen eta pertsona
nagusiei janaria prestatzen lan
egingo nuke. Bertako platerak
prestatzen dakit. Elikagaiak erabiltzeko titulua daukat. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
625 28 38 11
Debagoiena. Zaintza lanetan
arituko nintzateke ordutegi guztietan: etxean bizi izaten, orduka,
gauez edo baita ordezkapenak
egiteko ere. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 664 12 43
25
Debagoiena. Zerbitzari
moduan edo nagusi eta umeak
zaintzen lan egingo nuke.
Berehala hasteko moduan. Erreferentziak aurkez ditzaket. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 629 29 11 23
Lan eskaera. Garbiketak egiten eskarmentua duen emakumea eskaintzen da orduka
etxeko garbiketak egiteko. Bergara, Arrasate eta Aretxabaleta
inguruan lan egiteko prest.
Interesatuok deitu zenbaki honetara: 690 86 46 80

5. Irakaskuntza
501. Jaso
Aretxabaleta. Marrazketa
artistikoko klaseak jasotzeko,
pertsona baten bila nabil. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 629 98 42 56
Bergara. Goi mailako ikasketentzat eskola partikularrak jaso
nahi ditut. Interesatuok deitu
zenbaki honetara: 605 26 24
62

6. Motorra
601. Saldu
Transporter TD5 salgai. 8
plazakoa. 2.5 TDI. 130 ZP.
2003koa. 145.000km. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
605 76 10 00

7. Animaliak
701. Saldu
Antxumeak. Antxumeak salgai. Bizirik edo hilda. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
605 76 10 00
703. Eman
Txakurkumeak opari. Ama
Bordel Collie bikaina da. Martxo
erdialdera arte amarekin egongo
dira. Deitu lasai zenbaki hauetara: 675 70 82 05 edo 635 20
09 53

8. Denetarik
801. Saldu
Dendako altzariak. Dendako
altzariak eta metalezko apalak
salgai. Aldasoro oinetakoak.
Oñatin. Interesatuok deitu zenbaki honetara: 943 78 07 55
Logelako altzariak. Avatar
etxekoak, kalitate oso onekoak.
Idazmahaia, bi armairu handi,
ohe indibiduala eta azpian beste ohe bat, kaxoi-altzaria eta
apalak. Interesatuok ikustea
komeni da. Arrasaten. Interesatuok deitu zenbaki honetara:
645 72 25 24 (Julen)
802. Erosi
Kanpin denda. Kanpin denda
familiarra erosiko nuke. Abanzearekin eta egoera onean. 652
71 74 49
Mendirako bizikleta. Bigarren eskuko mendirako bizikleta
erosiko nuke. Merkea. 653 70
84 09
Mendirako eskiak. Bigarren
eskuko trabesiarako eskiak erosi nahiko nituzke. Tel.: 628 51
22 78
Motozerra. Motozerra elektrikoa erosiko nuke. 656 75 76 98

9. Harremanak
903. Deiak
Alemana praktikatzeko Bergaran. Alemana praktikatu ahal
izateko, taldea sortu dugu Bergaran. Oraingoz, egubakoitzero
elkartzen gara 18:30etik aurrera. Gurekin alemanez berba
egiteko interesa baduzu, jar
zaitez gurekin harremanetan.
Facebooken taldea daukagu,
"Deutsch Üben in Bergara" izenekoa. Bestela telefonoa edo
e-posta erabil ditzakezu. 663
65 76 06 edo maitemugica@
yahoo.es
904. Bestelakoak
Neska bila. 38 urteko mutila
neska-lagun bila. 656 75 76 98
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zorion agurrak

Arrasate
Sara Garcia Borrego
Martxoaren 17an, 3 urte.
Muxu handi bat eta
ondo-ondo pasatu zure
egunean, familia osoaren
partetik!

Arrasate
Asier Olloqui Sarabia
Martxoaren 16an, 8 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ene, zein handi egiten ari
zaren! Muxu asko
aitatxoren, Iratiren eta
amatxoren partetik. Asko
maite zaitugu.

Arrasate
Aitor Vitoria Herranz
Martxoaren 16an, 7 urte.
Zorionak, txapeldun! Oso
ondo pasatu zure eguna
eta jaso danon
besarkadak. Zorionak!

Aretxabaleta
Iker Seijo Fernandez
Martxoaren 16an, 12
urte. Zorionak, Iker! Asko
disfrutatu zure eguna
merezi duzu-eta. Asko
maite zaitugu. Patxo
handi bat zure etxetik.

Eskoriatza
Haizea Biteri
Nafarrate
Martxoaren 15ean, 4
urte. Mila kilo zorion!
Ondo-ondo pasatu eta
asko disfrutatu zure
merendolan! Bereziki
muxu potolo bat, Oierren
eta Galderren partetik!

Arrasate
Sara Ines Vitoria
Zabaleta
Martxoaren 15ean, 42
urte. Zorionak, guapa!
Ospatu behar den bezala
zure egun polit hau.
Muxu potoloak danon
partetik.

Arrasate
Maider Olabarria
Iturbe
Martxoaren 14an, 10
urte! Zorionak, neskatila,
eta urte askotarako. Oso
ondo pasatu zure
urtebetetzean. Patxo
handi bat, familia
osoaren partetik.

Oñati
Iraia Gil Hoyas
Martxoaren 13an, 3 urte.
Zorionak, Iraia! Ondo
pasatu zure egunean eta
muxu potolo bat
etxekoen guztien aldetik.
Bereziki Hugoren eta
zure lehengusuen
partetik.

Arrasate
Iraitz Sarabia
Martxoaren 13an, 15
urte. Ondo pasatu zure
urtebetetze egunean eta
musu potolo bat etxeko
guztien partetik. 'Kukin',
asko maite zaitugu!

DEBAGOIENA
Olatz Arteaga
Pagaldai
Martxoaren 13an, 35
urte. Zorionak, polit hori.
Asko-asko maite zaituen
gizon familixiaren
partetik, oso ondo
pasatu, guapa!

Aretxabaleta
Noa Olivenza
Iturricastillo
Martxoaren 12an, 4 urte.
Zorionak, sorgintxo!
Zorionak familia osoaren
partetik. Ondo-ondo
pasatu zure egunean.
Musu asko, maitia.

Aretxabaleta
Peru Iturricastillo
Elkoro
Martxoaren 11n, 7 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ondo-ondo ospatu zure
urtebetetze eguna eta
patxo erraldoi bat,
etxeko guztion partetik!

Oñati
Kattin Malbadi
Martxoaren 11n, 10 urte.
Zorionak, txapeldun!
Ondo pasatu zure
urtebetetze eguna!
Muxu handi bat, etxeko
danon partetik.

Oñati
Naia Intxausti
Gonzalez
Martxoaren 11n,
urtebete. Zorionak,
sorgintxo! Ondo-ondo
pasatu zure egunian!
Besarkada eta patxo
handi bat, etxeko danen
partetik.

orio
Malen Ayukar
Martxoaren 10ean, 2
urte. Zorionak, printzesa!
Ondo pasatu zure
egunean. Txokolatezko
muxu asko, Bergarako
familiaren partetik.
Bereziki Izar, Ekaitz, Oier,
Elene eta Amets.

Aretxabaleta
Maddi
Martxoaren 10ean,
urtebete. Zorionak,
printzesa, urtetxo bat
gure bizitzak alaitzen!
Patxo potoloa familiaren
eta lagunen partetik!

Arrasate
Gartxot Elortondo
Moraza
Martxoaren 10ean, 3
urte. Zorionak, Gartxot!
Muxu asko eta ondo
pasatu, etxekoen
partetik.

Oñati
Tasio Zelaia Marchand
Martxoaren 10ean, 2
urte. Zorionak, potxolo!
Asko-asko maite
zaitugu!

Bergara
Hugo Davila
Martxoaren 10ean, 3
urte. Aitatxoren eta
amatxoren partetik,
zorionak eta ondo-ondo
pasatu zure eguna!

Bergara
Iraide Beristain
Laskurain
Martxoaren 9an,
urtebete! Ondo ospatu
zure eguna. Muxu handi
bat familia guztiaren eta,
Isolderen partetik.

Antzuola
Maddi Acosta
Segurola
Martxoaren 9an, 2 urte.
Zorionak, maitxia! Oso
ondo pasatu eta holako
zoriontsu segi beti!
Muxu asko, amatxoren
eta aitatxoren partetik.

Antzuola
Maider Alonso
Santacruz
Martxoaren 8an, 5 urte.
Zorionak! Poxpoli, ondo
pasatu zure eguna eta
hola segi. Etxekoen
partetik, besarkada
handi bat, guapetona.

Eskoriatza
Aner Orobengoa
Nevado
Martxoaren 8an, 5 urte.
Zorionak, mutikote!
Azkenean heldu da zure
bosgarren urtebetetzea.
Egun zoriontsua opa
dizugu danok.

Antzuola
Iraia Angeles Telleria
Martxoaren 15ean, 6
urte. Zorionak, maitia!
Ondo-ondo pasatu zure
urtebetetze eguna
etxeko danon eta, batez
ere, Malenen partetik.
Muxu potolo-potolo bat!

Bergara
Noa Lezeta Iturralde
Martxoaren 14an, 7 urte.
Zorionak, printzesa!
Ondo pasatu zure
urtebetetze egunean.
Familia osoaren partetik,
muxu handi bat,
bihotz-bihotzez.

Aretxabaleta
Eider Aranegi
Leturiaga
Martxoaren 14an, 12
urte. Zorionak, potxola!
Muxu eta besarkada
handi-handi bat, familia
guztiaren eta, bereziki,
Oierren eta
lehengusu-lehengusinen
partetik. Segi alai-ala!

Arrasate
Xabi Andres Alonso
Martxoaren 11n,
urtebete. Zorionak,
pottoto! Urte bat gure
bizitzak alaitzen! Muxu
potolo bat aitatxoren eta
amatxoren partetik!

Oñati
Peio Iciar Garcia
Martxoaren 11n, 2 urte.
Zorionak, Peio! Ondo
pasatu zure urtebetetze
egunian eta muxu potolo
bat, etxeko guztion
partetik.

Bergara
Gorka Iturralde
Martxoaren 10ean, 6
urte. Zorionak familiaren
partetik eta ondo-ondo
pasatu!

Bergara
Izadi Salegi Martinez
Martxoaren 10ean, 4
urte. Zorionak eta urte
askotarako, polit hori!
Ondo pasatu eguna eta
patxo handi bat, etxeko
danen partetik!

Bergara
Irati Aperribai Mujika
Martxoaren 10ean, 5
urte. Zorionak,
sorgintxo! Ondo-ondo
pasatu zure egunian.
Patxo potolo asko, danon
partetik.

Oñati
Garazi Diaz de Gereñu
Larrañaga
Martxoaren 7an, 2 urte.
Zorionak, Garazi! Ondo
pasatu zure urtebetetze
eguna! Muxu potolo bana,
etxekoen eta, bereziki,
Danelen partetik!

Aretxabaleta
Deiane Portalo
Martxoaren 6an, 10 urte
bete dituzu. Zorionak!
Jarraitu zaren moduan:
neska alaia, zintzoa eta
maitekorra. Eta amarekin
batera tarta goxo-goxua
prestatu gu gonbidatzeko!

Aretxabaleta
Garikoitz Arrese
Serrato
Martxoaren 6an, 2 urte.
Zorionak eta muxu handi
bat!

Aramaio
Janire eta Laia Sanz
Zorionak, bikote! Martxoaren 12an eta 15ean zuen
urtebetetze eguna ospatuko dugu. Etxeko guztien
partetik, muxu eta besarkada handi-handi bat! Egun
zoragarria pasatu!

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu Goienaren bidez zoriontzeko:
Internet
Goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
Urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean eta egubakoitzean Goiena paperean.
Posta elektronikoa
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta idatzi: izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun testua.
Ordezkaritzak
Etor zaitez Goienaren ordezkaritzaren batera edo deitu 943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte
jasotako zorion agurrak bakarrik
iragarriko ditugu.
Hortik aurrera jasotakoak hurrengo
astean argitaratuko ditugu.
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astea goienan

gioena

Hiriburuetako
alkateak berbetan

Badator 'Harira'-ren
denboraldi berria

Euskal Herriko hiriburuetako
alkateek egindako mahai ingurua
ikusi ahal izango da osorik: Bilboko Juan Mari Aburto, Iruñeko
Joseba Asiron, Mauleko auzapez
Michel Etchebest, Donostiako
Eneko Goia eta Gasteizko Gorka
Urtaran izango dira.
'Hiriburuetako alkateak'
Egubakoitza, 22:00

Aintzane Oiarbide Gipuzkoako
Bide Azpiegituretako diputatua
izango da Harira saioaren sasoi
berriko lehen gonbidatua. Lurraldeko errepide sarea izango dute
berbagai. Deskargako autobidea,
bidesariak, bigarren mailako errepide sarearen egoera...
'Harira'
Martitzena, 22:00

GIOENA

goiena telebista

ARRASATE IRRATIA

EGUBAKOITZA, 11

ZAPATUA, 12

DOMEKA, 13

ASTELEHENA, 14

MARTITZENA, 15

EGUAZTENA, 16

EGUENA, 17

12:00 Debagoina zuzenean

09:00 Kantari

09:00 Kantari

12:00 Debagoina zuzenean

12:00 Debagoina zuzenean

12:00 Debagoina zuzenean

12:00 Debagoina zuzenean

12:30 Oñati ezagutzera nator!

09:30 Txantxariak

09:30 Txantxariak

10:00 Korapilo

10:00 Korapilo

13:00 Korapilo

12:30 Harmailatik

12:30 Harira

12:30 Galdegazte

13:00 Korapilo

10:30 Kantari

10:30 Kantari

13:30 Debagoina zuzenean

13:00 Dokumentala: Makinatxo

13:00 Txantxariak

13:00 Txantxariak

11:00 Debagoina zuzenean

11:00 Galdegazte

14:30 Berriak

13:30 Korapilo

13:30 Kantari

12:00 Astea iruditan

11:30 Amaia DJ

15:00 Amaia DJ

14:00 Debagoina zuzenean

14:00 Debagoina zuzenean

12:05 Oñati ezagutzera nator!

12:00 Dokumentala: Makinatxo

14:30 Berriak

14:30 Berriak

12:30 Galdegazte

bat lan
12:30 Mahaingurua: Hiriburuetako
alkateak
14:00 Oñati ezagutzera nator!
14:30 Onein
14:50 Zaindu zaitez
15:30 Galdegazte
16:00 Txantxariak
16:30 Kantari
17:00 Korapilo
17:30 Debagoina zuzenean
18:25 Astea iruditan
18:30 Mahaingurua: Hiriburuetako
alkateak
20:00 Kantari
20:30 Debagoina zuzenean
21:25 Astea iruditan
21:30 Galdegazte
22:00 Amaia DJ
22:30 Dokumentala: Makinatxo
bat lan
23:00 Debagoina zuzenean
23:55 Astea iruditan
00:00 Kontzertua: Ozhen
01:15 Amaia DJ

bat lan
13:30 Kantari
14:00 Debagoina zuzenean
14:30 Berriak
15:00 Harmailatik
15:30 Onein
16:00 Debagoina zuzenean
16:30 Berriak
17:00 Ertzak
18:00 Zaindu zaitez
18:30 Berriak
19:00 Korapilo
19:30 Harmailatik
20:00 Debagoina zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoina zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Harira
22:30 Debagoina zuzenean
23:00 Berriak
23:30 Harmailatik
00:00 Debagoina zuzenean
00:30 Berriak
01:00 Harira

15:00 Ertzak

15:00 Galdegazte

16:00 Dokumentala: Makinatxo

15:30 Onein

bat lan
16:30 Geure altxorrak
17:00 Berriak
17:30 Kontzertua: Ozhen
18:00 Hurbilean
18:25 Zorion Agurrak
18:30 Berriak
19:00 Harmailatik
19:30 Harira
20:00 Debagoina zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoina zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Galdegazte
22:30 Debagoina zuzenean
23:00 Berriak
23:30 Harira
00:00 Debagoina zuzenean
00:30 Berriak

16:00 Debagoina zuzenean

13:30 EKT
14:00 Debagoina zuzenean
14:30 Berriak
15:00 Oñati ezagutzera nator!
15:30 Onein

13:00 Onein

16:00 Debagoina zuzenean

13:30 Mahaingurua: Hiriburuetako

16:30 Berriak

alkateak
15:00 Debagoina zuzenean
16:00 Astea iruditan
16:05 Txantxariak
16:30 Kantari
17:00 Korapilo
17:30 Amaia DJ
18:00 Galdegazte
18:30 Oñati ezagutzera nator!
19:00 Debagoina zuzenean
19:55 Astea iruditan
20:00 Kantari
20:30 Dokumentala: Makinatxo
bat lan
21:00 Mahaingurua: Hiriburuetako
alkateak
22:30 Debagoina zuzenean
23:30 Astea iruditan
23:35 Galdegazte
00:00 Oñati ezagutzera nator!
00:30 Amaia DJ
01:00 Kontzertua: Ozhen

17:00 Sagarrondotik
17:30 Ur eta lur
18:00 EKT
18:25 Zorion Agurrak
18:30 Berriak
19:00 Kantari
19:30 Oñati ezagutzera nator!
20:00 Debagoina zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoina zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Mahaingurua: Hiriburuetako

alkateak
23:30 Debagoina zuzenean
00:00 Berriak
00:30 Oñati ezagutzera nator!
01:00 Debagoina zuzenean
01:30 Berriak
02:00 Amaia DJ

15:30 Onein
16:00 Debagoina zuzenean
16:30 Berriak
17:00 Sagarrondotik
17:45 Geure altxorrak
18:30 Berriak
19:00 Kantari
19:30 Dokumentala: Makinatxo

bat lan
20:00 Debagoina zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoina zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Harmailatik
22:30 Debagoina zuzenean
23:00 Berriak
23:30 Amaia DJ
00:20 Debagoina zuzenean
00:50 Berriak
01:20 Harmailatik

guardiako farmaziak

17:00 Ikusi irratia
18:00 Ur eta lur

19:00 Korapilo
19:30 Galdegazte
20:00 Debagoina zuzenean
20:30 Berriak
21:00 Debagoina zuzenean
21:30 Berriak
22:00 Eskoriatza ezagutzera

nator!
22:30 EKT
23:00 Debagoina zuzenean
23:30 Berriak
00:00 Galdegazte
00:30 Debagoina zuzenean
01:00 Berriak

RUIZ

Nafarroa Etorb., 1

943 79 14 09

Zapatua, 12

Etxeberria

Zarugalde kalea, 38

943 77 16 30

Domeka, 13

Alberto Azkoaga

Ferrerias kalea, 1

943 79 15 15

Astelehena, 14

M.FCA. AZKOAGA

Iturriotz 17

943 79 79 99

Martitzena, 15

Fernandez

Maisu Aranbarri kalea, 1

943 79 22 26

Eguaztena, 16

IRIZAR

Erguin, 11

943 79 12 39

Eguena, 17

AMEZUA

943 79 09 74

bergara
Egubakoitza, 11

ALVAREZ MOZOS

Iparragirre, 2

943 76 12 15

Zapatua, 12

URRUTIKOETXEA

Orixondo plaza 4

943 76 11 74

Domeka, 13

URRUTIKOETXEA

Orixondo plaza 4

943 76 11 74

LANA

Astelehena, 14

ZABALA

Barrenkale, 25

943 76 16 87

Martitzena, 15

OIARBIDE

San Antonio, 5

943 76 11 05

Eguaztena, 16

ESTELLA

Matxiategi 5

943 76 19 63

Eguena, 17

ALVAREZ MOZOS

Iparragirre, 2

943 76 12 15

Egubakoitza, 11

IGARTUA

Kale Zaharra 1

943 78 01 22

Zapatua, 12

IGARTUA

Kale Zaharra 1

943 78 01 22

Domeka, 13

IGARTUA

Kale Zaharra 1

943 78 01 22

Astelehena, 14

GARATE

Kale Barria, 42

943 78 05 58

Martitzena, 15

GARATE

Kale Barria, 42

943 78 05 58

Eguaztena, 16

JULDAIN

Kale Barria, 6

943 78 11 28

Eguena, 17

JULDAIN

Kale Barria, 6

943 78 11 28

Max.

10º

Max.

12º

Min.

4º

Min.

5º

zapatua, 12

domeka, 13

Lainoak izango dira, baina apenas egingo du euria. Ipar ukituko
haizea ibiliko da eta tenperaturak
hotzetik jarraituko du.

Ez da ostarterik zabalduko eta
zeruak lainoz estalita jarraituko
du. Tenperatura zertxobait igotzea espero da.

euskal herria

oñati

Gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali FARMA 215800 zenbakira.
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).

Ogasuneko erdi eta goi mailako teknikarien lan poltsa.
Gipuzkoako Foru Aldundia.
Baldintzak: diplomatura edo
baliokidea (erdi mailakoak),
lizentziatura (goi mailako teknikariak), Euskara: 3. HE. Epea:
martxoak 13.
Lan-poltsak. EHU. Hiru fakultateetan lan egiteko deialdia.
Espezialitateak: iturgintza, zurgintza, igeltserotza, pintura.
Baldintzak dira: Batxilergoa,
Batxilergo Bateratu Balioaniztuna, Lanbide Heziketako Goi
Mailako Teknikaria edo Teknikari Espezialista edo titulu
baliokidea izatea. Azken eguna:
martxoak 14.

BEKAK
Espainian energia eta ingurumen arloko masterrak ikasteko bekak. Iberdrola FundaIpar partean hodeiak
gailenduko dira. Hegoaldean, ateri eutsiko dio eta
ostarteak zabalduko dira.

Asteko gainbegiratua
zapatuan eta
domekan 10:00etan
Astean zehar Igo autobusera! irratsaioan egindako
elkarrizketen bilduma
eskainiko da asteburuan,
10:00etan. Tartean, entzun
ahal izango dira Fermin
Muguruzak Guerra musikalari buruz esandakoak;
eta gazte informazioa emango du, bestetik, Gazte Bulegoko Dorleta Kortazarrek.

GAZTE informazioa

debagoiena

Egubakoitza, 11

Kooltur Ostegunak egitasmoaren barruan, Kataluniako The Capaces taldea
izango da eguenean gaztetxean kontzertua eskaintzen, 22:00etan. Bertara
joateko sarrerak zozketatuko dira eguenean irratian.
Parte hartzeko, deitu 943
25 05 05 telefonora edo idatzi irratia@goiena.eus-era.

18:30 Berriak

eguraldia asteburuan

arrasate

Sta. Marina, 32

16:30 Berriak

The Capaces-en
kontzerturako
sarrerak zozketan

zioa. Baldintzak: lizentzia edo
gradua izatea, batez besteko
7ko notarekin edo gehiagorekin
eta ingeleseko B2 maila izatea.
Zenbatekoa: matrikula +
10.800 euro. Epea: martxoak
29. Informazio gehiago Gazteaukera.eus webgunean.
Ingeles ikastaroak. Vital
Kutxaren Gizarte Ekintza. 15
beka lan edo praktika egonaldiak ingelesez egiteko atzerrian
(Britainia Handian eta Irlandan)
eta 15 beka emango dira ingeles teknikoaren eta komertzialaren hobekuntzan Gasteizen.
Frantsesa ikasteko. Belgikako Enbaxada. Wallonie-Bruxelles International Udako
hilabeteetan Lovainako Unibertsitate Katolikoan: 3 beka.
Liejako Unibertsitatean: 2
beka. Izena emateko azken
eguna izango da: apirilak 2.

Informazio gehiago nahi izanez gero:
Arrasateko Gazte bulegoa: Biteri etorbidea 3 | 943 25 20 65 | gaztebulegoa@arrasate.eus
Oñatiko Gazteendako Informazio Gunea: Foruen plaza 4 | 943 71 82 57 | gazteinformazioa@oinati.net
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ezkontzak eta eztei-ospakizunak

Nerea eta Unai
"Oingo zapatuen, martxuak 12,
Nerea eta Unai eskoriatzarrak
ezkonduko die. Kuadrillakuen
partetik, zoriontsu izen! Ondo
pasatu bidaian! Pura vida!".
Oroigarria

Juan Jose
Garmendia Berezibar

ESKER ONA

ESKER ONA

Maria Esperanza
Flores Andueza

Nekane
Kerexeta Urrutia

Santiago Garciaren alarguna

Juan Juaristi Unamunoren alarguna

2016ko martxoaren 3an hil zen, 94 urte zituela.

2016ko martxoaren 7an hil zen, 97 urte zituela.

Eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi,
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.
Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi
eskerrik asko, senideen izenean.

Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

Arrasaten, 2016ko martxoaren 11n.

Oroigarria

Oroigarria

Julian
Lezeta Ezkurra

'Peitto'

'Yanyo'
1999ko martxoaren 10ean hil zen.

Jose Benito
Mancisidor Ramirez

Martxoaren 1ean hil zen.

Gogorra izango da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko
baina bizitzen garen artean
ez zaitugu, ez, ahaztuko.

Zurekin pasatutako momentu onak gurekin gelditu dira.

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte bakarrik.

Zure lagunak.
Arrasaten, 2016ko martxoaren 11n.

Zure lagunak.
Arrasaten, 2016ko artxoaren 11n.

Latostegi familia.
Antzuolan, 2016ko martxoaren 11n.

URTEURRENA

URTEURRENA

URTEURRENA

Berta
Osa Alberdi

Juan Manuel
Iturralde Aldekoa

Felipe Zangituren alarguna
2015eko martxoaren 19an hil zen.

Jesus Echave
Fernandez de Arroyabe
Teresa Gabilondoren alarguna

2015eko martxoaren 22an hil zen.

2015eko martxoaren 7an hil zen, 83 urte zituela.

Urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 13an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 13an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.
—
Zure kantu gogokoenak gure bihotzeko taupaden soinuak dira.
Maitia, gurekin betiko.

Urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 13an, 12:00etan, Bergarako
Santa Marina parrokian.
—
Beti gure bihotzetan egongo zarete.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

URTEURRENA

URTEURRENA

Margari
Alberdi Labaka

Felipe
Aldekoa Irazola

2015eko martxoaren 30ean hil zen.

2015eko martxoaren 3an hil zen, 85 urte zituela.

Urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 13an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.

Urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 13an,
12:00etan, Bergarako Santa Marina parrokian.
—
Zu joan zara baina zure oroimena gurekin geldituko da.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2016ko martxoaren 11n.

hildakoak

Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Eskelak jartzeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus
Hileta egunean eskela Goiena.eus-en + Oroigarria edo Esker ona
Goiena Paperean eta Goiena.eus-en: 160 € / Goiena Klubeko
bazkideendako 142 €
Eskela mota guztiak Goiena Paperean + Goiena.eus-en: 140 € / Goiena
Klubeko bazkideendako 125 €
Goiena: irakurriena Debagoienean.
Aste barruan, baita ere:
Arrasate Goiena: Otalora Lizentziaduna 31. 943 25 05 05.
Bergara Jardun elkartea: Errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19.
Oñati Biklon publizitate agentzia: Olakua 9. 943 78 10 65.
Elgeta Ugari janari denda: Andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.
Antzuola Itzar liburu-denda: Kalebarren 1. 943 76 60 62.

Julian Lezeta Ezkurra. Arrasaten, martxoaren 1ean.
M. Esperanza Flores Andueza. Bergaran, martxoaren 3an. 94 urte.
Donato Garaitonandia Kortabarria. Arrasaten, martxoaren 4an. 76 urte.
Luis Jurado Zafra. Arrasaten, martxoaren 4an. 83 urte.
Agustina Corredera Pacheco. Arrasaten, martxoaren 4an. 76 urte.
Nikolas Akizu Ormazabal. Eskoriatzan, martxoaren 4an. 88 urte.
M. Teresa Peña Aranburu. Bergaran, martxoaren 5ean. 88 urte.
Nekane Kerexeta Urrutia. Arrasaten, martxoaren 7an. 97 urte.
Isabel Jauregi Mendizabal. Arrasaten, martxoaren 7an. 89 urte.
Jose Ramon Polanco Ambroy. Bergaran, martxoaren 7an. 54 urte.
Soledad Larrañaga Urrutia. Bergaran, martxoaren 9an. 81 urte.
Carmen Merino Pavo. Arrasaten, martxoaren 9an. 84 urte.

OROILORE

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean
maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak
Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure aseguru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:
NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

maribi 617 44 21 55
BERGARA
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arrasate
amaia antzokia
Carol
Zapatua: 19:30.
Astelehena: 20:30.
Pesadillas 3D
Zapatua: 17:00.

oñati
kultura etxea
Cien años de perdon
Egubakoitza eta
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.
Zootropolis
Zapatua eta domeka:
17:00.

La ley del mercado
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.
Brooklyn
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.
Padres por desigual
Zapatua: 17:00.
antzokia
La serie Divergente:
Leal
Zapatua: 19:45, 22:30.
Domeka: 20:00.
Astelehena: 20:30.
Padres por desigual
Domeka: 17:00.

gasteiz
aretxabaleta
Arkupe
La chica danesa
Egubakoitza: 22:00.
Zapatua: 19:30, 22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.
Alvin y las ardilla
Zapatua eta domeka:
17:00.

eibar
coliseo
La serie Divergente:
Leal
Zapatua eta domeka:
17:00.

florida
Kung Fu Panda 3
Egubakoitza eta
zapatua: 16:30, 18:30,
20:30.
Domeka: 12:00, 16:30,
18:30.
Astelehenetik
eguenera: 17:00,
18:50.
Mustang
Egunbakoitzetik
domekara: 18:30,
20:30, 22:30.
Astelehena, eguaztena
eta eguena: 17:00,
18:50, 20:45.
Martitzena: 17:00,
18:50.

Zootropolis
Egubakoitza eta
zapatua: 16:25.
Domeka: 12:00, 16:25.
La habitacion
Egubakoitzetik
domekara: 20:00,
22:30.
Astelehenetik
eguenera: 20:45.
Nunca es tarde
Egubakoitzetik
eguenera: 17:30.
Carol
Egubakoitzetik
domekara: 22:30.
Astelehena, eguaztena
eta eguena: 20:00.
Remember
Egubakoitzetik
domekara: 16:35.
Astelehenetik
eguenera: 17:00.
Cien años de perdon
Egubakoitzetik
domekara: 18:30,
20:30, 22:30.
Astelehenetik
eguenera: 18:50.
13 minutos para
matar a Hitler
Egubakoitzetik
domekara: 22:30.
Astelehenetik
eguenera: 20:40.
Pikadero (euskaraz)
Domeka: 12:00.
La serie Divergente:
Leal
Egubakoitzetik
domekara: 17:30,
20:00, 22:30.
Astelehenetik

eguenera: 17:30,
20:00.
El nombre del
bambino
Egubakoitzetik
domekara: 16:30,
20:30.
Astelehenetik
eguenera: 17:00,
18:50.
Brooklyn
Egubakoitzetik
domekara: 16:30,
20:30.
Astelehenetik
eguenera: 17:00,
18:50.
El renacido
Egubakoitzetik
eguenera: 17:00.
Spotligth
Egubakoitzetik
domekra: 20:00,
22:30.
Astelehenetik
eguenera: 20:00.
Deadpool
Domeka: 12:00.
Alvin y las ardillas
Domeka: 12:00.
boulevard
Kung Fu Panda
Egubakoitza: 19:10,
20:30, 21:10.
Zapatua eta domeka:
18:30, 20:30.
Zapatua: 17:10, 19:10,
21:10.
Domeka: 17:10, 19:10.
Egubakoitzetik
domekara: 15:50,
17:50, 19:50.
Astelehenetik

oñati Lenao eta Zingira taldeak

Musika

Zinema
eguenera: 17:50, 19:10,
19:50, 20:30.
Kung Fu Panda 3D
Egubakoitza eta
astelehenetik eguenera:
18:30.
Zapatua eta domeka:
16:30.
La serie Divergente:
Leal
Egubakoitzetik
eguenera: 17:30,
18:45, 20:00, 21:15,
22:30.
Zapatua: 23:45.
Zapatua eta domeka:
16:15.
Cien años de perdon
Zapatua: 23:45,
00:00.
Egubakoitzetik
domekara: 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00.
Zapatua: 16:00.
Astelehenetik
eguenera: 19:00,
21:00.
Astelehenetik
eguaztenera: 18:00,
20:00, 22:00.
Eguena: 18:00.
La habitacion
Egunbakoitzetik
domekara, eta
astelehena, eguaztena
eta eguena: 20:10,
22:35.
Martitzena: 22:35.
Zootropolis
Egubakoitzetik
eguenera: 17:45.
Zapatua eta domeka:
15:30.

Biek ala biek euren azken lanak
erakutsiko dituzte. Sarrerak, bost
euro.

ARrasate Arrasate Musikal
El bosque de los
suicidios
Zapatua: 00:40.
Egubakoitzetik
eguenera: 18:00,
22:40.
Deadpool
Zapatua: 00:05,
00:30.
Egubakoitzetik
eguenera: 17:45,
20:00, 21:50, 22:15.
Zapatua eta domeka:
15:30.
Tenemos que hablar
Zapatua eta domeka:
16:00.
Zapatua: 23:10.
Domeka eta
astelehenetik eguenera:
21:10.
El renacido
Zapatua: 00:00.
Egubakoitzetik
eguenera: 18:00,
21:00.
Brooklyn
Egubakoitzetik
eguenera: 22:30.
Zapatua eta domeka:
16:45.

Aste Santuko kontzertua prestatzeko saioa.

Gaur, egubakoitza, Kulturaten, 18:30ean.

Bihar, zapatua, gaztelekuan, 22:30ean.

BERGARA Udal Musika Banda
Martxoko kontzertua egingo dute.

ARAMAIO Trikiti emanaldia

Etzi, domeka, pilotalekuan, 12:30ean.

Aramaioko trikiti eskolaren emanaldia, bateriak, gitarrak, baxuak,
bertsolariek eta Maria Izagak
lagunduta.

Gaur, egubakoitza, Sastiñan, 19:30ean.

BERGARA Loreto Aramendi
Stoltz-Freres organoaren konponketarako dirua batzeko kontzertua. Sarrerak, bost euro.

Etzi, domeka, Santa Marinan, 19:00etan.

ARrasate Revolta Permanent
Hip-hop, rap eta elektronika doinuak Bilboko taldearekin.

Gaur, egubakoitza, Iluntz tabernan, 21:30ean.

bergara Moonshine Wagon
Country doinuak Gasteizko taldearekin. Doako emanaldia.

Gaur, egubakoitza, Arranon, 22:00etan.

Oñati Moonshine Wagon
Country doinuak. Gitarra, mandolina, banjoa, harmonika, biolina, kontrabaxua eta perkusioak
jotzen dituzte. Doako emanaldia.

Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean.

arrasate 'Guerra'

Luis Vilek, Junkal Altzugaraik
eta Igor Artzuagak osatzen dute
taldea.

Albert Pla, Fermin Muguruza eta
Raul Fernandez elkartu dira musikala egiteko. Umore garratzarekin gerrei buruz jardungo dute.
Musikarekin eta antzerkiaren
batera, ikus-entzunezkoak ere
erakutsiko dituzte. Sarrerak salgai, 20 eurotan, Arrasate.eus atarian.

Bihar, zapatua, Inkernu tabernan, 22:30ean.

Etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean.

Oñati Puro Luego
Flamenko doinuak.

Bihar, zapatua, gaztetxean, 22:00etan.

ESKORIATZA Mara-Mara taldea

Ave, Cesar
Zapatua: 00:45.
Spotligth
Egubakoitzetik
eguenera: 20:00.
Alvin y las ardillas
Zapatua eta domeka:
16:00.

Oñatiko Ganbara Abesbatzari esker

Oñatiko Ganbara Abesbatzaren
kontzertua ikusteko sarrerak ditugu.
Oñatiko parrokian
Martxoaren 20an, 19:00etan

EKO (Martxoaren 17a baino lehenago)

ZOZKETAN PARTE HARTZ
A [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07
E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA GANBAR
an agertuko dira euren izen-abizenak.
zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com webgune
datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure
dagoen sustapena gestionatzea.
automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean
helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus
ezeztatzeko,
edo
zuzentzeko
haiek
sartzeko,
datuotan
duzu
Eskubidea izango

kritika

remember
Zuzendaria: Atom Egoyan.
Herrialdea: Kanada.
Urtea: 2015.
Aktoreak: Christopher Plummer, Martin
Landau, Bruno Ganz.
Iraupena: 95 minutu.

Arrasateko Udalari esker

`El Florido Pensil - Neskak´
antzezlana ikusteko sarrerak ditugu.
Amaia Antzokian, Arrasaten.
Martxoaren 20an, 19:30ean

Holokaustoaren aztarnak

A

tom Egoyanen filmak
(Exotica, El dulce porvenir
edo El viaje de Felicia)
bitxiak, hipnotikoak eta
pertsonalak ziren. Azkeneko
urteetan, bere zinemak, neurri
batean, ahalmen kezkagarria
galdu du, baina Remember, bere
azken lana, gustura ikusten den
thriller-a da. Zev Gutman
zaharren egoitza baten bizi da.
Alargun geratu berri da eta
zahartzaroko dementzia du.
Egoitzako lagun batek misio bat
proposatuko dio: beraien
familiak erail zituen nazia
akabatzea. Gutmanek oso
presente ditu orduko
oroitzapenak, eta lagun batek
idatzitako eskutitza eramango
du. Hala, ikusleak
protagonistaren bidaia ikusiko

du. AEBetan eta Kanadan lau
hiltzaileren izena duten lau
pertsona daude eta Zevek
kilometro pila bat egingo ditu
bere misioa betetzeko. Trenak
eta taxiak hartuz, hotel
desberdinetan geldituz eta
pertsonaia susmagarrien etxera
joanez. Horrela, pertsonaiaren
zailtasunak ikusten ditugu:
helburua betetzea oso zaila den
arren, beti lagunaren gutuna
izango du aurrera jarraitzeko.
Momentu argiekin batera, Zevek
zeharo galduta dagoen uneak
ditu. Bidaia nekagarriari bere
egoera psikikoa gehitu behar
diogu. Horrekin batera, bidaiak
aukera ematen digu
holokaustoaren aztarnek gure
gizartean irauten dutela
ikusteko. Badira oraindik nazi

17a baino lehenago)
ZOZKETAN PARTE HARTZEKO (Martxoaren
PENSIL [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07

ideologiarekin bat egiten
dutenak, iruzurrean oinarrituta
bizi desberdin bat eraiki
dutenak eta sarraskia gainditu
ondoren horren zauriak
sendatzea lortu ezin dutenak.
Egoyanek holokaustoko gaia
ukitzeko thriller baten barruan
sartzen gaitu. Protagonistaren
pauso guztiak jarraitzen ditugu,
alde batetik bestera joaten.
Bidaiaren pisua sentitzen dugu,
Christopher Plummeren
interpretazio bikainaren
laguntzarekin. Horrekin bat
egiten dugu, eta interesez
jarraitzen dugu bere odisea
ustekabeko bukaerara heldu
arte.
antonio zabala

E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA FLORIDOwebgunean agertuko dira euren izen-abizenak.
zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com
datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure
dagoen sustapena gestionatzea.
automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean
idatzita: kluba@goiena.eus
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara

Antzuolako Udalari esker

Andrea Di Cosimo clown-aren
ikuskizunerako sarrerak ditugu.
Torresoroan, Antzuolan
Martxoaren 19an, 21:00etan

(Martxoaren 17a baino lehenago)

ZOZKETAN PARTE HARTZEKO
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07
E-posta: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA CLOWN
an agertuko dira euren izen-abizenak.
zenbakira. Irabazleei deitu egingo zaie eta goienakluba.com webgune
Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi
pertsonalak
datu
zure
dizugu
jakinarazten
arabera,
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen
dagoen sustapena gestionatzea.
automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean
idatzita: kluba@goiena.eus
honetara
helbide
ezeztatzeko,
edo
zuzentzeko
haiek
sartzeko,
Eskubidea izango duzu datuotan
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azokak
Arrasate Emakume artisauak eta
baserritarrak
Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira.

Bihar, zapatua, Sebar Altube plazan, 10:00etan.

BERGARA Folk doinuak

oñati Anfibioak

Asier Elortzak eta Amaia Arantzabalek kontzertua egingo dute
euren seme-alabekin.

Anfibioen sekretuak nagusi Ingurumen Astearen erakusketan.

Antzerkia
BERGARA 'Ayer gauean' antzezlana
Ipintza institutuko ikasleen azken
antzezlana. Gazteek euskara erabiltzeko (edo ez erabiltzeko) duten
ohituraz dihardu lanak. Sarrerak,
lau euro.

BERGARA Isidro Monzonen
arkitektura
Hainbat argazkiz, marrazkiz eta
planoz osatutakoa. Domeka da
erakusketa ikusteko azken eguna.

Martxoaren 13ra arte, Laboratorium museoan.

Umeak

Gaur, egubakoitza, Zabalotegin, 20:00etan.

ELGETA Ipuinen ordua

ESKORIATZA 'La boda de Betty
Blue'

Ipuin kontaketa saio bikoitza:
16:40ean 5 urtetik gorakoendako
eta 17:25ean bi urtetik gorakoendako. Euskaraz.

Glu-Glu Produkzioak taldearen
lana, Galder Perezen zuzendaritzapean. Ainhoa Aierbe, Leire
Berrocal, Nagore Cenizo eta Mari
Cruz Melgosa oholtza gainean.

Etzi, domeka, Zaldibarren, 19:00etan.

oñati 'Amodioaren ziega'
Xabier Mendigurenen izen bereko liburuaren moldaketa egin du
Lauka Teatroa taldeak. Sarrerak
salgai, hamar eurotan, Bibe.me
atarian.

Etzi, domeka, Zaldibarren, 19:00etan.

Dantza
ARETXABALETA Fun Dantz jaialdia
Kaleko dantzen lehiaketa egingo
dute hirugarrenez kiroldegian:
18:30ean gazteek eta bikoteek
jardungo dute, eta 19:30ean Urban
dance lehiaketa nagusia.

Bihar, zapatua, Ibarran, 18:30ean.

Bertsolaritza
BERGARA Bertso-truk
Debagoieneko eta Lesakako bertso eskolen arteko topaketa.

Gaur, egubakoitza, aipatutako orduetan,
liburutegian.

Eskoriatza 'Zuk zeuk sortu'

Alicia Gartziak herriko hemezortzi amamari egindako argazkiak. Belaunaldi ezberdinak irudikatu gura izan ditu: alabak,
bilobak eta birbilobak.

Martxoa bukaera arte, zeramika gelan.

ARETXABALETA 'Liztor beltzaren
mehatxua'

Apirilaren 9an, 16an, 23an eta
30ean egingo dute, musika eskolako orkestra sinfonikoko zuzendari Jose Miguel Laskurainekin.
Izena emateko azken eguna apirilak 4a izango da, 943-76 57 80
telefonoan edo musika eskolan.

Bihar, zapatua, Foruen plazan, 10:00etan.

Bihar, zapatua, Mendizaleen plazan, 08:00etan.
Artzaintzaren ibilbidearen lehen
etapa egingo dute.

Bailarako formazio eskaintza
guztia. Lanbide Heziketa ikastetxeekin batera, ekintzailetasuna
eta enplegua bultzatzen duten
eragileek parte hartuko dute.

Etzi, domeka, autobus geltokian.

Martxoaren 15ean eta 16an, Kulturaten.

Arrasate Eski alpino irteera

bergara Baserritarren azoka

Alpeetara egingo dute, martxoaren 26tik apirilaren 2ra arte. Izena emateko egunak: astelehena,
martitzena eta eguaztena, 18:30etik
19:30era, Besaideren bulegoan.

Altxorraren bila jolasa Jardunekin eta pintxo-potea Eruan tabernaren eskutik.

Martxoaren 16an, Oxirondon, 18:00etan.

Izen-ematea aipatutako egunetan eta lekuan.

hitzaldiak
Oñati Lapurretei buruz

Opil beroak egingo dituzte.

OÑATI Odol ateratzea

Gaur, egubakoitza, ludotekan, 17:00etan.

Urteko hirugarren ateratzea.

Gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

Martxoaren 15ean, Pake Lekun, 17:30ean.

San Andres auzoko ludotekan
egingo dituzte askotariko ekintzak umeekin.

ELGETA Garbigune ibiltaria

arrasate Zapatismoaz eta
feminismoaz

Bihar, zapatua, ludotekan, 10:30ean.

Martxoaren 16an, aipatutako lekuan, 10:00etan.

Arrasate Ludoteka ibiltaria

Salbador kaleko plazan egongo
da materiala batzen, egun osoan.

oñati Ludoteka ibiltaria
Naturarekin sortuz eta jumping
saioak, 3-10 urte artekoendako.

Bihar, zapatua, Errementari plazan, 11:00etan.

ARETXABALETA 'Juanita Kuxkuxek
beldurrik ez'
Maite Frankoren ipuin kontaketa 4 urtegik gorako umeendako.

Bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean.

DEBAGOIENA Sormening tailerra
familiendako
Onditz Mendizabalek gidatuta,
Elorrion egingo dute tailerra.
Izen-ematea eta argibideak leku
hauetan: sormening@gmail.com
edo 658 72 12 92.

Etzi, domeka, 11:30ean.

gaztelekuak
ELGETA Argazki erakusketa

BERGARA Zuzendaritza ikastaroa

arrasate Debagoieneko Lanbide
Heziketaren Azoka

Deia

BERGARA Batzarra
Bergarako jaietan zein ekintza
egin zehazteko batzarra egingo
dute gazteek.

Gaur, egubakoitza, Xabaloten, 19:00etan.

BERGARA Emakumeen Eguna
Gazteen artean adostutako aldarria margotuko dute.

Bihar, zapatua, Xabaloten, 17:00etan.

oñati Badminton txapelketa

Josu Agiriano erlezainaren erakusketa.

Izena txapelketa hasi aurretik
eman behar da.

Martxoaren 31ra arte, Arkupen.

Bihar, zapatua, kuboan, 17:00etan.

BERGARA 'Marrazkiak sepia
kolorean'

oñati Baseballean jokatzen

Joseba Mansoren lanak.

Oinarrizko arauak eta jokaldiak
landuko dituzte.

Martxoaren 20ra arte, Aroztegin.

Etzi, domeka, kuboan, 17:00etan.

Ikastaroak

Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira.

Lau orduko irteera Kantsatzeko
taldekoekin.

Arrasate GR-282ko etapa

Martxoaren 16ean, Kulturaten, 19:00etan.

Oñati Emakume artisauak

Banketxeetako gestioetan eta
etxeetan lapurretak saihesteko
aholkuak emango dituzte.

Bihar, zapatua, Arrano tabernan, 19:00etan.

Erakusketak

ELGETA Ganalto

Debagoieneko Lanbide Heziketako esperientziak

Martxoaren 17an, Irish pubean, 19:30ean.

Martxoaren 6ra arte, kultura etxean.

Irteera

Sylvia Marcos ekintzaile feminista mexikarrak eta Itziar Gandariasek. Gazteleraz.

Aportes del zapatismo al feminismo delako hitzaldia egingo dute

Izen-ematea, aipatutako lekuetan.

Lehiaketa
ARrasate 'Nora doaz Aste Santuan
Sumendiko gozokiak?'
Sumendiko gozokiekin argazkiak
bidali behar dituzte umeek euren
opor lekuetatik, sumendi.arrasate@gmail.com helbidera apirilaren 8a baino lehen. Ostean, Facebooken zintzilikatu eta bozkatzeko aukera egongo da. Irabazleak
opari gozoa jasoko du.

Bidalketa aipatutako helbidera.

Kirolak
oñati Zumba eta fit-bike jarduerak
Maratoiak egingo dituzte kiroldegian.

Bihar, zapatua, Zubikoan.

M

onika Leon arrasatearra
erdi mailako Erizaintzako
Zaintza Osagarriak
heziketa zikloa egiten ari
da Arizmendi Ikastolan.
Gizarte Hezkuntza eta Mekanizatu arloko
goi mailako heziketa ziklo bat eginak zituen
GOIAZ! 2016
aurrez, eta horri esker industrian ibili da
urtetan. Baina lan-aukerak murriztu ostean,
Lanbide Heziketaren Azoka langabezian geratu, eta pertsonen zaintzaren
Martxoaren 15ean eta 16an; esparruan egin ditu azken urteak; bai lanean
eta bai ikasketei dagokienez.
Nondik hasi zinen?
Kulturaten, Arrasaten.
Menpeko pertsonei arreta soziosanitarioa
ematea erakunde sozialetan izeneko
ziurtagiri profesionala atera nuen. Horrekin
Prestakuntza arloko eskaintza lotuta, praktikak egin nituen San Juan de
Dios Ospitalean, eta, ondorioz, bertan ibili
Enplegu zerbitzuak
naiz lanean 2 urtez. Ondoren, Psikiatria
arloan espezializatu nintzen, ikastaro baten
Ekintzaileentzat zerbitzuak
bitartez, eta gaur egun Erizain Laguntzaile
titulua ateratzen nabil.
Tailerrak eta hitzaldiak
Eta nolatan halako aldaketa? 		
Industriatik pertsonen zaintzara?
Aparatuak eta esperimentuak Pertsonekin lan egitea izan da beti nire
oinarrizko nahia. Pertsonen zaintza,
konkretuago. Eta arlo honen aldeko apustua
egin dut: nahiz eta hemen, industriarekin
goiazdebagoiena
alderatuta, soldatak baxuagoak izan, eta
lana, oraingoz, sasoika izan, benetan
betetzen nauen lana da. Psikogeriatrikoan
ari naiz lanean, eta nik pertsona nagusiei
eman egiten diet, eta baita beraiek niri
ere. Lanetik oso pozik, beteta, irteten naiz.
Zergatik aukeratu duzu Lanbide
Heziketa?
Titulu honekin lana bilatzea errazagoa
izango dela pentsatzen dut, edo lan
iraunkorragoa izateko, behintzat. Konturatu
naiz nire lankide gehienek erdi mailako
titulazioa daukatela. Urtebetean lortuko
dut erdi mailako titulua. Bai praktikak eta

"Psikogeriatrikoan ari naiz
lanean, eta nik pertsona
nagusiei eman egiten diet,
eta baita beraiek niri ere.
Lanetik oso pozik, beteta,
irteten naiz."
baita hainbat ikasgai baliozkotuta dauzkat,
lan-esperientziagatik eta aurreko
zikloengatik.
Baina zerbait gehiago ere eman dizu,
ezta?
Bai. Duda gabe, pertsonalki, asko jantzi
nau nire lan arloan, sakondu egin nahi
nuen. Lanean, egunerokotasunean, asko
ikasten da, baina badaude ikasgai batzuk
oso interesgarriak direnak pertsonen zaintza
hobeto ulertu eta indartzeko: gaixotasunak
nondik datozen, laguntza psikologikoa nola
hobetu…
Zer-nolako esperientzia da lanean eta
ikasten egotea?
Ikaskideek eta irakasleek asko lagundu
didate; laguntza-eskolak emanez, apunteak
utziz... Gelan giro ederra daukagu. 25 gara,
horietatik 5 gizonezko.

Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!
Mendiola jatetxean
prestatutako txipiroiak
plantxan.

'Puntua' oraindik etxean jasotzen ez baduzu:
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo Whatsapp: 688 69 00 07
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azken berba
ander
etxeberria

Bukatzeko

Aretxabaletako estiloa Tabakaleran
Katalin Antxia diseinatzaileak egin ditu Donostiako kulturguneko langileendako uniformeak
Alkandorak, txalekoak eta amantalak diseinatu ditu, minimalistak, klasikoak eta erosoak
Mirari Altube | Aretxabaleta

Donostiako Tabakalera kulturguneko langileek Katalin Antxia
Abasolo (Aretxabaleta, 1988) diseinatzaileak egindako jantziak daramatzate. Gaur egun Bordelen bizi
den gazteak oso gustura jardun
du lanean haiendako.
The Modubat markaren sortzaileak jakinarazi du Tabakalerako arduradunen gonbidapena
jaso zuela: "Gustuko zutela nire
lana eta buruan zuten proiektu
baterako linea hori bera nahi zutela esanaz jarri ziren harremanetan".
"Pozik" eta era berean "ardura
handiarekin" hartu zuen berria:
"Zalantzak ere izan nituen, markari begira, batez ere. Horregatik,
garbi nuen The Modubateko lan
bat izango zela, ez Katalin Antxiarena. Eta markaren ekoizteko modu
berbera, filosofia bera, muturreraino eroan ditut", gaineratu du.

Amantalak berritasun
Batetik, egin ditu Tabakalerako
informazio-guneetako langileendako alkandorak; emakumeendako eredu bat eta gizonezkoendako
beste bat. Eta bestetik, martxoaren
18an zabalduko duten Ubik sorkuntza liburutegiko langileendako
txalekoak eta amantalak: "Apustu
apurtzailea zen azken hori. Asko

Tabakalerako langileendako egindako amantala. |
gustatzen zaidan jantzia da amantala, baita kalerako ere. Horregatik iruditzen zitzaidan aurrerakoia
zela emakumezkoari hain lotua
egondako hori mutilentzat diseinatzea, eta, aldi berean, etxetik
atera eta Kultura Garaikidearen
Nazioarteko Zentroan erabiltzea.
Erabateko onarpena izan du, eta
joko handia ematen du zentzu
guztietan".
The Modubat markak egiteko
modua du, hain zuzen ere, bereizgarri: "Oihal ekologikoak erabilita egin ditugu diseinuak. Serigra-
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fien pinturak ere GOTS ziurtagiridunak (ekologia eta lan soziala
egiaztatzen duena) dira. Eta baita
produkzioa bera ere, baztertuak
izateko arriskuan dauden emakumeekin lan egiten dut eta. Horiek
trebakuntza jasotzen dute lan munduan sartzeko", argitu du, eta diseinuak ere ondo zaindutakoak direla dio: "Materialetan oinarritzen
ditut beti diseinuak. Material
zainduak eta bakarrak dira, soilak;
hortaz, diseinuak ere horrelakoa
behar du izan: minimalista, klasikoa, erosoa, egunerokoa...".

'Euskantdunak'

K

ant filosofoa oso erregularra zen. Paseatzera, adibidez, beti
momentu berean irteten zenez, inguruko komertzioetan Kant ikusiz batera
doi-doi zekiten ze ordu zen.
Gainera, bere bizitza guztian
zehar ez zen kilometro asko
urrundu jaioterritik.
Iruditzen zait euskaldunok
ere badugula horrelakorik,
hainbat egoeratan agertzen
denez. Kanpoko lagun batek
behin arrasatear gazte bati
ondorengoa galdetu zion:
"Hemen bizi ezin izango bazina, non nahiko zenuke bizi
izan, Londresen, Bartzelonan,
New Yorken, Parisen…?".
"Arrasaten", erantzuna jaso
zuen. Lagunak, orduan, "ez
didazu ulertu, begira…", eta
ostera luzatu zion galdera.
Bigarrenean ere: "Arrasaten".
Txikiteroen ibilbideen
erregulartasuna, berriz,
National Geographic erakundeak aztertzeko modukoa da.
Kuadrillakook deskubritu
dugu (gu ere ohitura zaleak
garen seinale): ostiral arratsaldeetan Arrasateko erdialdeko taberna baten gaudela,
badakigu zortziak laurden
gutxiak direla txikitero talde
konkretu bat sartzen denean.
Hori bai, Kant-en mailara
iritsi barik: gure txikiteroek
hiru minutu arteko gorabehera izan dezakete aste
batetik bestera.

